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BEVEZETŐ

Több, mint négy évvel ezelőtt rendezték meg Hajdúnánáson az országos elismerést is kiváltó megrendezett „Kitaszítottak” című kiállítást. Ekkor merült fel debreceni történészek és a kiállítás rendezői között az a gondolat, hogy érdemes lenne szélesebb körben
is megismertetni a múzeumban bemutatott anyagot azzal a drámai
korszakkal együtt, amely oly sok megpróbáltatást tartogatott a vidéki társadalom számára. Ennek ideális formáját az akkori szervezők egy konferencia megrendezésében látták, amiből kötet is készült. A sikeren felbuzdulva, mind Hajdúnánás város vezetése,
mind a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének XX. századdal
foglalkozó történészei továbbgondolták az eredeti felvetést. Legyen Hajdúnánás a XX. századi vidékkel, parasztsággal, mezőgazdasággal és általában az agráriummal foglalkozó konferenciák
rendszeres helyszíne és a kiadványok megjelentetője.
2015-ben immáron negyedik alkalommal találkozhatnak a XX.
századi vidéki Magyarország kutatói és mutathatják be eredményeiket egy tanulmánykötet formájában is. Az elmúlt négy év alatt
az eredeti gondolat messze fejlődött. Kiformálódott egy olyan kutatói közösség, mely mára nem csak debreceni történészeket foglal
magában, hanem budapestieket is, szakmai háttérként pedig az
MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osztályközi Állandó Bizottsága is jelentős szerepet vállalt.
Koncepciónk bővülését jelenti az is, hogy teret kívánunk adni
doktorandusz hallgatók bemutatkozására is. Ennek alapját a Debre-
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ceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája és az ELTE
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Doktori Programja közötti
rendszeres szakmai együttműködés teremtette meg.
Ha végigtekintünk a jelen kötet szerzőinek során, jól látszik,
hogy a Kárpát-medence legkülönbözőbb vidékeit képviselik. Közös bennük, hogy történészi, levéltárosi tevékenységünk során elsősorban a viharos huszadik századi történelmünkkel foglalkoznak. S ami még ezen túl láthatatlanul összeköti őket az az, hogy
mindannyiukat foglalkoztatja, mi történt az egyik legfőbb nemzeti
kincsünkkel a termőfölddel. Az országhatárok többszöri változása
is érintette a földviszonyokat, de ezentúl a politikai rendszerváltásokkor is drámai változások következetek be e téren.
Kötetünkhöz a kiindulópontot az 1945-ös földosztás 70. évfordulója adta, ugyanakkor a publikált tanulmányok több mint egy
évszázadot fognak át, a 20. század elejétől a 21. század első évtizedéig kíséri végig a földkérdés alakulását határainkon belül és határainkon túl. Szó esik bennük az első és a második világháború
után a térségben lezajlott földreformokról, csakúgy, mint a XX.
századi agrárpolitika, vagy éppen az Alföld-kutatás fajsúlyos kérdéseiről.
Őszintén reméljük, hogy nem pusztán nagy érdeklődéssel forgatja a Tisztelt Olvasó kiadványunkat, hanem velünk együtt bízik
abban, hogy a négy évvel elindult elképzeléseknek, a vidék XX.
századi történetét feltáró kiadványsorozatunknak folytatása lesz.

FEHÉR GYÖRGY

DARÁNYI IGNÁC
BIRTOKPOLITIKAI ELKÉPZELÉSEI

(1896–1920)

A történeti szakirodalom Darányi Ignác sokirányú gazdag életpályájának ismertetésekor figyelmet szentelt a mezőgazdaság fejlesztése érdekében tett sikeres törekvéseinek, kritikusan elemezte
a szociálpolitika területén született és törvényekben testet öltő erőfeszítéseit. Ugyanakkor történetírásunk nem, vagy alig fordított figyelmet munkásságának harmadik fontos irányára, amelyet birtokpolitika területén fejtett ki. Annak ellenére sem, hogy a téma
iránti érdeklődése nem szorítkozott csupán miniszterségének időszakára – e tárgyban két alkalommal is törvényjavaslatot nyújtott
be a képviselőház elé –, hanem azt követően is élénk figyelemmel
kísérte a fejleményeket és aktív részese volt az ezzel kapcsolatos
vitáknak.
A dualizmus kori magyar társadalom és gazdaság egyik legsúlyosabb tehertételét az ország szociális és gazdasági szempontból
is egészségtelen birtokmegoszlása jelentette. A magyarországi birtokállomány helyzetét rögzítő 1895-ös átfogó statisztikai felmérés
is ezt a megállapítást támasztotta alá.1 Az adatokból kiderült, hogy
a gazdaságok több mint fele nem érte el a 10 kat. holdat, pedig legalább ekkora művelhető területre lett volna szükség egy család
megélhetéséhez.2 Ugyanakkor az 1000 kat. hold feletti birtokok a
1

2

A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája I–V. Bp.,
1897–1900.
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a 0–10 kat. hold közötti birtokos és
bérlők aránya már elérte az összes népesség 38%-át. Gunst Péter: A magyar
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gazdaságok számának mindössze 0,2%-át tették ki, de ezek foglalták el a művelhető terület 32%-át és a szántó 20%-át. A helyzetet
tovább súlyosbította az a tény, hogy a mezőgazdaságilag művelhető terület 33,5%-a a szabad ingatlanpiacból kivett korlátozott forgalmú birtok (kincstári, egyházi, hitbizományi stb.) volt.3 A másik
nagy tehertételt az agrárproletáriátus egyre gyarapodó több milliós
száma jelentette. Az 1910-es népszámlálási összeírás adatsorai
megdöbbentő képet mutattak a magyarországi agrárnépesség öszszetételéről, a nincstelenek magas arányáról. A statisztika szerint
az összes népesség 11%-a szolgált gazdasági cselédként, és még
ennél is több, a lakosság 25%-a mezőgazdasági munkásként élte
kiszolgáltatott életét.4
A feszültségek enyhítése elsősorban eredményes földbirtokpolitika megvalósítását feltételezte. A politikai elit hosszú évtizedeken keresztül igen kevés megoldási javaslattal állt elő, a kormányok pedig az ügyben semmiféle kezdeményezést nem tettek. Az
1890-es évek elején az Alföld déli megyéiben megkezdődött nagyarányú földmunkás-szervezkedések már az államot is cselekvésre
ösztönözték. Gróf Bethlen András minisztersége idején a képviselőház elfogadta a telepítésről szóló 1894. évi V. törvényt.5 Igen rövid
idő alatt nyilvánvalóvá vált, hogy a jogszabály nem érte el célját.6
1895 novemberében Darányi Ignác került a földművelésügyi
minisztérium élére, a kérdésben érdemben először 1896 áprilisá-

3

4
5

6

agrártársadalom 1850–1914 között. 184. In: A magyar agrártársadalom a
jobbágyság felszabadításától napjainkig. (Szerk.: Gunst Péter). Bp., 1998.
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a korlátolt forgalmú birtokok összes területének 51%-át erdő borította. A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. V. k. Bp. 1900. 40.*
Gunst P. A magyar agrártársadalom. i. m. 184.
Magyar Törvény Tár. [a továbbiakban MTT] 1894–1895. évi törvényczikkek. Bp., 1897. 6–11.
A korszak birtokpolitikai kérdésének szakértője, Kerék Mihály megállapítása szerint „az 1894. évi telepítési törvény végrehajtása, amelyről a társadalom alig vett tudomást, nem sok vizet zavart...” Lásd Kerék Mihály: A
magyar földkérdés. Bp., 1939. 74.
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ban fejtette ki álláspontját.7 „Egy olyan országban, melynek népességi, gazdasági, nemzetiségi viszonyai annyira különböznek, a
gazdasági politika feladata volna ebbe bizonyos kiegyenlítődést
hozni. Erre pedig legalkalmasabb a telepítési kérdés gyökeres és helyes megoldása.” Felhívta a törvényhozók figyelmét az ügy rendkívüli bonyolultságára és egyben kérte a sikeres megoldás érdekében
az érintettek, beleértve a képviselők „áldozatkészségét” is.8
A korabeli birtokpolitikai viták legneuralgikusabb pontja nem
az állami beavatkozás, szerepvállalás mértéke volt, hanem sokkal
inkább maga a tény, hogy valaki(k) a fennálló birtokviszonyok kérdését feszegeti(k), netán annak megváltoztatására ösztönöz(nek).
Már a probléma felvetése is óriási felzúdulást váltott ki, még azok
körében is, akik elismerték, hogy az országban egészségesebb birtokviszonyok kialakítása lenne kívánatos.
A birtokmegosztás körül folytatódó vita a Széll-kabinet kormányzása idején ismét felerősödött. Darányi – tekintettel a problémakör összetett voltára – „társadalmi vita” keretében kívánta az elképzeléseket ütköztetni, a szándékok komolyságát fölmérni. Alapos előkészítő munkára vallott, hogy a miniszter 1899 szeptemberében a telepítéssel kapcsolatban 21 kérdést megfogalmazva, általa kompetensnek tartott 92 személytől és szervezettől kért véleményt.9 A beérkezett válaszok feldolgozása, értékelése után 1900. január 18-ára szakmai tanácskozást hívott egybe, amelyre 109 meghívót küldött ki.10

7

8
9

10

Darányi 1896 és 1909 közötti birtokpolitikai tárgyú tevékenységéről lásd
részletesen Fehér György: Darányi Ignác birokpolitikai elképzelései (1896–
1909). Agrártörténeti Szemle, 2007. 1–4. 115–142.
Képviselőházi Napló [a továbbiakban KN] 1892–1897. XXXII. k. 141.
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára [a továbbiakban MNL OL]
K 178. Elnöki iratok, 1899–7619.
MNL OL K 178. Elnöki iratok, 1900–20. A tanácskozás teljes anyagát
közli: A telepítés s azzal kapcsolatos kérdések ügyében lásd A m. kir.
Földmívelésügyi Ministeriumban Darányi Ignácz m. kir. földmívelésügyi
minister elnöklete alatt 1900. január 18–23. napjain tartott szakértekezlet
jegyzőkönyve. Bp., 1900.
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A Darányi Ignác elnökletével a minisztérium épületében folyó
eszmecserét a házigazda nyitotta meg a következő szavakkal: „És
én reménylem, mert bízom egyfelől a magyar birtokos osztály hagyományos emberszeretetében, másfelől földmívelő népünk józan
okosságában, a mely – hacsak mesterségesen izgatva nem lett –
lehetetlen dolgokat nem kívánt és földosztási ábrándoktól idegen
volt.” – nyugtatta meg a radikális reformoktól félőket.11 Az egy
hétig tartó tanácskozás végén Darányi ismét felszólalt, de a vitában elhangzott álláspontok összefoglalására, azok minősítésére –
talán tudatosan – nem vállalkozott.12
Pár hónappal később azonban Darányi a telepítési értekezlet
mérlegét megvonva részletesen kifejtette nézetét: „hiba volna a telepítéseket csupán gazdasági szempontból eszközölni. Olyan országnak, minő Magyarország, mely ilyen viszonyok között él,
semmiféle akcióval, de legkevésbé a telepítésnél nem szabad megfeledkeznie az állami szempontról.(...)Az állami telepítésre kell
szerintem a fősúlyt fektetni.”13 Felszólalásában érintette a középbirtok kérdését és sokakkal megegyezően a középbirtokos osztályt
ő is az ország „vezető elemének” tartotta. Nem kerülte meg a kényes pontnak számító hitbizományok kérdését sem: „A kormány
azon a nézeten van, hogy a hitbizomány a modern jogrendszerbe
nem illik bele. De nem lehet elzárkózni e kérdés megbírálásánál az
állami és nemzeti szempontok elől sem. A kormány új hitbizományok felállítását a felséges úrnak nem javasolta és a síkföldön
javasolni nem is szándékozik (...) a kormány nem zárkózik el ridegen az elől, hogy különös kivételképen Erdélyben és olyan exponált vidékeken, a melyek hasonló viszonyok közt vannak, ott a hol
szocziális, gazdasági és birtokmegoszlási szempontok számba
egyáltalán nem jöhetnek, kizárólag erdőbirtokra, a magyar állam11
12

13

Magyar Nemzet, 1900. I. 20. 17.
A Pesti Hírlap vezércikkírója azt szeretné tudni, hogy mik voltak azok a gondolatok, amelyek Darányi fejében megfogalmazódtak, miközben a felszólalásokat hallgatta, s amelyekre nem reflektált. Pesti Hírlap, 1900. I. 25. 1–2.
KN 1896–1901. XXVII. k. 239.
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eszme megerősítése érdekében a Felségnek ily hitbizományok engedélyezésére javaslatot tegyen.”14 Így összegezte a kormányéval
megegyező, ugyanakkor a társadalom különböző csoportjaiban
nagy vitát kiváltó álláspontját.15
Az 1890-es évek agrármozgalmai okozta sokk emlékei halványulván a kérdésben mindig hangadónak számító OMGE is fokozatosan visszakozott, már nem sürgette a birtokpolitikai korrekciót. A kedvezőtlen fordulat ellenére az állami költségvetés egyre
nagyobb összegeket fordított a telepítéssel kapcsolatos kiadásokra.16 Darányi a kormány tagjait rendszeresen tájékoztatta vételi
szándékáról, és minden egyes esetben a minisztertanács jóváhagyását kérte a vásárlás lebonyolításához, ezekről az országgyűlést
és a közvéleményt is tájékoztatta. 1901 eleji képviselőházi felszólalásából ismertté vált, hogy hivatali ideje alatt 14 609 kat. hold
földet – ebből 9900 kat. holdat Erdélyben – vásárolt telepítési célokra, és folyamatban lévő ügyletekről is beszámolt.17
Darányi Lukács László pénzügyminiszternek és a miniszterelnöknek küldött 1902 eleji átiratából ismert, hogy elkészült a telepítésről és birtokfeldarabolásról szóló törvényjavaslat.18 A kormányon belüli vitával és egyes befolyásos körök ellenállásával is magyarázható, hogy konszenzus híján a lényegében elkészült koncepció nem került benyújtásra. A földművelésügyi miniszter utolsó próbálkozásként 1903. április 30-án még tárgyalt a témában a
miniszterelnökkel, és május 8-ára újabb telepítési értekezletet hí14
15

16

17
18

Uo. 240.
A telepítésről kifejtett véleményét kiemelkedő jelentőségűnek tartotta a
Jókai Mór és Beksics Gusztáv főszerkesztésével megjelenő Magyar Nemzet. (1900. III. 20. 1–2.)
1900-ban 450 000, 1901-ben 870 00 és 1902-ben közel 1 millió koronát,
erre vonatkozóan lásd Államköltségvetés a magyar korona országai részére 1901. évre. (Benne: Indokolás a Földmívelésügyi m. kir. Ministérium
1901. évi költségvetéséhez.) Bp. 1901. 64. és Államköltségvetés … Indokolás 1902. évre. i. m. Bp., 1902. 58.
KN 1896–1901. XXXIII. k. 151–152.
MNL OL Miniszterelnökség, K 26. 1902–XXXI–222–5057
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vott egybe. Ezek azonban már következmény nélküli megbeszélések voltak, véglegesen elmaradt a kidolgozott törvényjavaslat beterjesztése.19
A kudarc ellenére érdemes megismerni a tíz fejezetben 125 §ban foglalt tervezet legfontosabb pontjait. Az 1895-ös telepítési
törvénynél alaposabb és részletesebb kidolgozott törvényjavaslat
125 §-át tíz fejezetre osztották.20 A tervezet továbbra is kétféle telepítési típust, állami- és magántelepítést ismer el, de hangsúlyozottan az elsőt támogatja. A magántelepítés felett az állam felügyeletet kíván gyakorolni és garanciákat kér a telepítőktől. A hatályban lévő törvényhez képest lényegesen differenciáltabban,
rendszerbe foglalva történt az egyes telepítési kategóriákhoz tartozó birtokok nagyságának megállapítása. Ennek bizonyságául egyik
új elemként került be az elképzelésbe a „nagy telephelyek” kialakításának ötlete (5. §), amelynek révén lehetőség nyílna 80 és 600
kat. hold közötti középbirtokok létesítésére.21 Erre azért volt szükség, „mert a középbirtokosban fogja megtalálni a telepes a legjobb
vezetőjét, annál találhat munkát, attól kaphat gazdasági okszerű
irányítást s annak felügyelete alatt teljesítheti a telep az exponált
vidékeken igazán hazafias hivatását.”22 E szándék mögött a rohamosan apadó számú magyar nemesi birtokosság védelme, további
deklasszálódásának megállítása keresendő.
Az elképzelés másik új elemét a 0,5–5 kat. hold nagyságú kistelephelyek, ún. munkástelepek létesítésének gondolata jelentette.
„A munkástelepek engedélyezésének tehát csak ott van helye, ahol
a munkásoknak állandó keresetre van kilátása, és ahová a munkások letelepítése a munkaerő hiánya miatt már közérdekből is kívá19
20

21

22

MNL OL K. 148. BM Elnöki iratok, 1903–19–2188.
Törvényjavaslat a telepítésről és a birtokfeldarabolásról. (Előadói tervezet)
A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai. Bp., 1903.
1902 januárjában Darányi miniszterelnökhöz írt levelében még 500 kat.
holdas birtokmaximum szerepelt. MNL OL Miniszterelnökség K 26.
1902–XXXI–222–5057.
Törvényjavaslat a telepítésről. i. m. 1903. 71.
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natos.”23 Tulajdonképpen ezzel a paragrafussal a jogszabály elsősorban a nagybirtok számára teremtett volna munkaerőt, ugyanakkor szociális szempontokat figyelembe véve ezeknek a munkavállalóknak a korábbinál biztosabb megélhetést kínált.
A több éven át húzódó, szűk társadalmi csoport bevonásával
tartott eszmecserék során tapasztalható volt, hogy a birtokcsere és
a hitbizományi birtokok kérdése körül alakult ki a leghevesebb vita. A tervezet 86. §-a erről a kényes kérdésről úgy rendelkezett,
hogy „aki mezőgazdasági művelésre alkalmas birtokát az államkincstárnak eladja és egy éven belül az eladott ingatlan értékének
megfelelő erdőbirtokot vásárol”, az a személy minden esetben
mentesül az illetékbefizetési kötelezettségtől.24 A 88. § lehetőséget
adott volna a hitbizomány tulajdonosának, hogy a hitbizományi bíróság előzetes jóváhagyásával az egész ingatlant, vagy annak egy
részét telepítési és parcellázási célokra értékesítse.25
Darányi kísérlete elbukott, mert a döntéshozók többsége nem
látta be a jogszabály fontosságát, időszerűségét. A Khuen-Héderváry-kormány 1903. november 3-i lemondását követően hivatalba
lépő Tisza-kabinet a kérdést levette a napirendről. Ez a lépés várható volt, hiszen a liberalizmus nevében Tisza István most és a későbbiekben is „határozottan ellene volt minden tervszerű telepítési
akciónak”.26 Véleménye e tekintetben az 1890-es évek közepe óta
semmit sem változott, akkor egy képviselőházi felszólalásában a
teljesítés társadalmi következményeiről is szólva mondta: „Ha a
mezőgazdasági munkásnak földet ígérünk, ígérjünk tőkét az ipari
munkásnak (...) És azt hiszem, nem siethetünk eléggé, és nem lehetünk eléggé merevek és eléggé határozottak annak kijelentésé-

23
24
25
26

Uo. 89.
Uo. 47.
Uo. 48.
Kerék M.: A magyar földkérdés. i. m. 73.
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ben, hogy a munkáskérdés soha, semmilyen körülmények között
földosztási, telepítési elméletekkel megoldva nem lesz”.27
Darányi ellenzékbe kerülve politikai érdeklődésének fő iránya
egy időre eltávolodott a birtokpolitikai kérdésektől. Az ezzel kapcsolatos elképzeléseinek megvalósítására majd 1906-tól, újbóli
kormányzati pozícióba kerülése után nyílott elvi lehetőség. Ekkora
viszont már más politikai légkör fogadta, hiszen a parlamenten belül (Áchim, Mezőfi) és azon kívül megfogalmazott birtokpolitikai
eszmék már sokkal radikálisabb megoldásokat javasoltak a birtokrendszer megváltoztatására.
Áchim L. András 1906. július 20-i parlamenti felszólalásában
valósággal sokkolta hallgatóságát: „utasítsa a ház a földmívelésügyi minisztert, hogy kezdje meg haladéktalanul az előmunkálatokat a hitbizományok és papi birtokok állami megváltásának kérdésében, hogy ezen birtokok állami tulajdonba kerüljenek, (...) az állam olcsó haszonbér mellett apró parcellákban bocsássa ezen földeket a földre, illetve kenyérre szoruló nép használatára”.28 Az
ilyen és ennél radikálisabb tartalmú elképzelések napvilágra kerülése egyértelművé tette Darányi számára, hogy a telepítés és parcellázás rendezése kiemelten fontos politikai és gazdasági kérdés,
amelynek megoldása egyre sürgetőbbé vált.
A felismeréssel magyarázható, hogy hivatalba lépése után azonnal hozzáfogott a törvény előkészítéséhez.29 Az 1903-ban megfogalmazott birtokpolitikai elképzeléshez képest lényeges hangsúlyváltozást jelentett, hogy az újonnan megfogalmazott teória a
nemzeti és a gazdasági szempontok elsőbbségét hangsúlyozta a

27

28
29

Tisza István: Válogatott politikai írások és beszédek. (Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta: Tőkéczki László). Bp., 2003. 69.
KN 1906–1911. II. k. 196.
Kerék M.: A magyar földkérdés. i. m. 95.
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szociális elveket valló, a „kisemberek” szempontjait is figyelembe
vevő birtokpolitikával szemben.30
Ugyanis a hazai birtokosság nagy része Rubinekkel egyetértve
már 1904-től vallotta, hogy a szociális szempontokat figyelembe
vevő birtokrendezések követelései teljesíthetetlenek, mert „az állam
a nagyarányú telepítési akciójával fokozza a földéhséget s kielégíthetetlen vágyakat támaszt a vagyonnal nem rendelkező osztályokban”.31 A hazai belpolitika befolyásolására képes csoportok körében
beállott változások tényét támasztotta alá Mezőssy Béla földművelésügyi államtitkár miniszterének küldött levele, amelyben Újfehértón szerzett tapasztalatairól számolt be. „Az itteni impresszióm – a megyegyűlés, a gentry hangulata és az ügy [ti. a telepítési
javaslat] törvényhozási előzményei – én reám erősen azt a benyomást teszik, hogyha a közhangulattal számolni akarunk a középbirtok létesítésének kérdését is erősen fontolóra kell vennünk.”32
Az időközben bekövetkezett belpolitikai eseményekre is rezonálva a politikai életben hangadó birtokos osztály többsége úgy
vélte, hogy elsősorban Darányi nevéhez fűződő szociális törvények (cseléd-, és adó) életbelépése már eddig is nagy terhet rótt rájuk. Újabb engedmények megtételére – amilyen a telepítés és a
parcellázás ügye – már kevés hajlandóságot mutattak. Darányinak
terve keresztülviteléhez erős és befolyásos gazdasági és politikai
körökkel kellett megküzdenie. A liberalizmus elveire történő hivatkozással elutasították a tőkéjüket földbe fektető bankok és ipari
érdekeltségek. Megosztott volt e tekintetben a két nagy agrárérdekképviseleti szervezet is. Az OMGE-n belül a Tisza-párti agrá30

31
32

Kerék Mihály ezzel szemben azon a véleményen van, hogy a birtokpolitikát már az1890-es évek elejétől a nemzeti gondolat igényének kielégítése
vezérli. Kerék M.: A magyar földkérdés. i. m. 41.
Rubinek Gyula: Telepítés és földbirtokpolitika. Bp., 1904. 27.
Mezőssy Béla 1906. december 31-én kelt levele Darányi Ignáchoz. MNL
OL Darányi család levéltára. P 1441. 9. doboz, idézi: Szabó Miklós: Új
vonások a századfordulói magyar konzervatív politikai gondolkodásban.
Századok, (1974. 1. sz.) 36.
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riusok mindvégig ellenezték a tervezet minden pontját.33 Különösen gróf Zelenski Róbert kelt ki élesen ellene, hiszen a magyarországi birtokrendszert szociális és nemzeti szempontból is jónak
tartotta, a javaslatot mint Darányi népszerűséget hajhászó politikájának termékét utasította el.34 A különböző birtokpolitikai elképzelésekre mindig élénken reagáló agráriusok, a legnagyobb birtokos érdekképviseleti szervezet, az OMGE is a parcellázás helyett
inkább az óvatos telepítési politika megvalósítása mellett érvelt.
Az 1903-as Darányi javaslathoz képest nagyobb teret engedtek
volna a középbirokosok telepítéssel történő földhöz juttatásának.35
Darányi azonban a számára előnytelenül megváltozott körülmények közepette is kitartóan dolgozott a birtokpolitikai megoldáson. A parlament 1908. május 19-i ülésén közel 70 ezer hold folyamatban lévő terület parcellázásáról tájékoztatta képviselőtársait, s egyben ünnepélyesen bejelentette: „A telepítési és parcellázási
törvényjavaslat készen van, amennyire ez a földművelésügyi minisztériumra tartozik”.36 A kormánykoalíción belül jelentkező feszültségek miatt a jogszabály vitája azonban egyre késett. „Igaz
sajnálatomra, rajtam kívül eső okokból tető alá hozni nem sikerült” utalt is némi csalódással hangjában a Magyar Gazdaszövetség 1909 júniusi palicsi gyűlésén. Ez alkalommal is hangsúlyozta
telepítési tervében kulcsszerepet játszó középbirtokosság megerősítésének fontosságát. Gondolatmenetében új elemként jelent meg
a középbirtokos és az „életrevaló és vagyonos földmívesgazdák”
közötti kapcsolat kiszélesítésének, a társadalmi mobilitás szükségességének felismerése. „A társadalmi békének egyik legerősebb
biztosítéka abból a lehetőségből és alkalomból áll, hogy az egyik
osztályból a másikba a közvetlen átmenet lehetséges legyen.”
Óvatosan, de „a más nyelvet beszélő gazdatársakat” is szövetsé33
34
35

36

Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Bp., 1991. 45.
Köztelek, 1909. június 16. 1396–1397.
Magyarország története 1890–1918. Főszerk.: Hanák Péter. Bp., 1978. 7/2.
771–772.
KN 1896–1911. XVIII. k. 463–464.
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gesnek hívta. Nem mondta ki, de a magyar szupremáciát elismerő
nemzetiségiek lettek ezzel a mondattal megszólítva.37
Jóllehet a körülmények úgy hozták, hogy az elkészített törvényjavaslat vitájára nem került sor, ennek ellenére igen tanulságos rövid összefoglalása. „A telepítésről, az ingatlanfeldarabolásról és egyéb birtokpolitikai intézkedésekről” címet viselő törvényjavaslat és indokolása az 1903-ban kimunkált tervezettnél átdolgozottabb, érettebb formában került benyújtásra. A javaslat figyelembe vette a korábbi kritikai észrevételeket, és az eltelt fél évtized alatt felmerült új keletű problémák megoldására tizennégy fejezet 368 paragrafusában kínált megoldást.
Rátérve az 1909. évi törvényjavaslat részletes vizsgálatára
megállapítható, hogy a hangsúly továbbra is az állami telepítésen
maradt, és mértékének csak a költségvetés teherbíró képessége
szabna határt. A javaslat megfelelő garanciák, állami felügyelet
mellett továbbra is megengedte a magántelepítést, különösen ott,
ahol ezt a helyi körülmények indokolták.38 A kialakítandó telephely típusát és terjedelmét illetően megmaradt a korábbi hármas
tagozódás (gazdálkodó-, munkás- és nagytelep). A javaslat egyidejűleg kiemelkedő szerepet szánt a korábban nagytelephelynek nevezett típusnak, amelyet középbirtokos telephelyként határozott
meg. Az indokolás szerint erre két okból van szükség: „Az egyik
az, hogy a középbirtokos osztály megerősítésére a megszűnt középbirtokok pótlására gondoskodni kell, a másik pedig az, hogy a
telepesek részére ily módon állandó, hazafias szellemű vezetésről
gondoskodjunk.”39 Az 1909 előtt lezajlott viták és követelések hatására, annak eleget téve, a javaslat 10. §-a értelmében az 1800
kat. holdnál nagyobb telephelyek kialakításakor 1800 kat. holdan-

37
38

39

Magyar Gazdák Szemléje, (1909. július) 7.
Törvényjavaslat a telepítésről, az ingatlanfeldarabolásról és egyéb birtokpolitikai intézkedésekről, s annak indokolása. (Előterjeszti Darányi Ignác).
Bp., 1909. 5–7.
Uo. 2.
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ként 1–1 középbirtokos telephely létesítését ajánlotta, és ennek
nagyságát 500 kat. holdban maximalizálta.40
A törvényjavaslat részletesen körülírta és meghatározta a birtokszerzés feltételeit. Eszerint büntetlen előéletű magyar állampolgárok közül a földműveléssel foglalkozó munkás, cseléd vagy
kisbirtokosból lehetett gazdálkodó- és munkástelepen telepes. A
végrehajtás finanszírozására a törvényjavaslat minden eddigi elképzelésnél nagyobb összegű, 12 év alatt egyenlő részletben rendelkezésre álló 120 millió koronás, felülről nyitott telepítési alap
létesítéséről határozott.41
A Darányi Ignác nevéhez köthető koncepció lényeget érintő új
eleme volt, hogy elismerte „Magával a telepítéssel azonban az ország egész területére kiterjedőleg nem valósíthatnók meg a helyes
birtokmegoszlást”. Ezért a telepítésen túl mutató „közérdekű ingatlanfeldarabolásról” (parcellázásról) beszélt, méghozzá olyanról,
ami „megakadályozza a kizsákmányoló ingatlanfeldarabolást”.42 A
javaslat 177. §-a értelmében „Ha a feldarabolás keresztülvitelétől
kedvezőbb ingatlanmegosztás várható, vagy az egyéb közérdeket
mozdít elő, a földművelésügyi miniszter az ingatlanfeldarabolást
közérdekűnek nyilváníthatja”.43 A tervezet a korban megszokottnál – az addig megfogalmazott elképzeléseknél is – nagyobb önállóságot, mérlegelési lehetőséget adott volna a földművelésügyi
miniszternek az állami földalap vásárlás útján történő bővítésére,
ha ezzel javítható az adott körzet birtokszerkezete, vagy ily módon
elérhető a kivándorlás csökkentése. Ezen túlmenően a miniszternek még arra is lehetőséget biztosított volna, hogy a parcellázásra
szánt állami terület maximum 10%-át „az állásukat veszített gazdasági cselédek vagy szegényebb mezei munkások és kisbirtokos-
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Uo. 3.
Uo. 43.
Uo. 3.
Uo. 60.
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ok” részére elkülöníthesse, és azoknak legfeljebb 5 kat. holdas
parcellákban haszonbérbe adhassa.44
Darányi 1909. évi birtokpolitikai koncepciójában új, hazai jogrendszerünkben eddig ismeretlen elemét képezte a járadékrendszer
és ennek keretében létrehozandó járadéktelek intézménye.45 Az elsősorban Poroszországban ismert rendszer magyarországi támogatói szerint ez a konstrukció előnyösebb a nagybérleti formánál, és
különösen tőkeszegény viszonyok között lehet előnyös.46 A miniszteri indokolásban megfogalmazottak szerint a fentieken túl
más szempontok figyelembe vétele is megfontolandóvá teszi bevezetését. „Az állami járadéktelek alakítással módot akarok nyújtani arra, hogy a bírói árverésre kerülő ingatlanokat ott, ahol magasabb közérdekű szempontok kívánatossá teszik, az önhibáján
kívül eladósodott birtokos vagy hozzátartozói részére megmentsem.”47 Ez az elképzelés nem más, mint állami mentőöv a gazdasági versenyt nem bíró birtokos számára, jelzésértékű gesztus a
nemzeti középbirtokot védők irányába.
Történelmi tény, hogy Darányinak a második birtokmegosztási
törvénytervezete is megbukott. Végrehajtása meghiúsult annak ellenére, hogy következményei a birtokpolitikában nem okoztak
volna földrengésszerű változásokat. Valójában csak a rendszerben
meglévő legsúlyosabb torzulások mérséklésére volt alkalmas, hiszen „megvalósítása optimális esetben közel egymillió hold parcellázását, illetve bérletbe adását, azaz az 500 holdon felüli nagybirtok mezőgazdasági földterületének mintegy 10%-os csökkenését eredményezte volna.”48 Az elutasító közhangulat ellenére mi44
45
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Uo. 61–62.
Az 1903. évi javaslattervezetben csak nagyon vázlatosan kerül említésre a
járadékbirtok fogalma. Lásd: Törvényjavaslat a telepítésről és a birtokfeldarabolásról. (Előadói tervezet) A m.kir. f. miniszter kiadványai. Kiadja: a
M. kir. F. Minisztérium Telepítésügyi Ügyosztálya Bp. 1903. 61–65.
Kerék M.: A magyar földkérdés. i. m. 83.
Törvényjavaslat a telepítésről. i. m. 1909. 3–4.
Romsics I.: Bethlen István. i. m. 45.
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niszterségének utolsó éveiben, 1907 és 1908-ban, újonnan elfogadott
törvény hiányában is nagyobb telepítési akcióba fogott. A Pénzügyminisztérium mindkét évben 3%-os kamatra 1-1 millió koronával
növelte a pénzalapot, amiért a Földművelésügyi Minisztérium a
Királyhágón túli területeken, de főként Alsó-Fehér és Hunyad
vármegyében 11 000 kh földet vásárolt telepítési célokra, amelyet
előzetesen mindig a minisztertanács hagyott jóvá.49 Ezzel együtt
1908-ban az országban a telepítési birtokállomány kiterjedése elérte a 36 000 kh-at, aminek 4/5-e az ország erdélyi részére esett.50
A koalíciós kormány 1910 elején lemondott, így Darányi véglegesen kikerült a végrehajtó hatalomból. A téma iránti érdeklődését nem veszítette el, és a Magyar Gazdaszövetség elnökeként
többször is alkalma nyílott a még a későbbiekben is napirenden lévő birtokpolitikában véleményének kifejtésére. Ez történt a Gazdaszövetség 1911 júniusában Kecskeméten tartotta éves nagygyűlésén, amely igazi demonstráció volt, hiszen ha hinni lehet az információknak, hatezer lelkes résztvevő jelenlétében tartották azt meg.
Az esemény kiemelkedő jelentőségének további bizonyítéka, hogy
azon megjelent Serényi Béla földművelésügyi miniszter és két államtitkára, Kazy József és Ottlik Iván, továbbá számos tárca képviselője és a hazai agrárszervezetek vezetősége.51
Az elnöki megnyitójában Darányi a birtokpolitikáról kijelentette: az ezzel kapcsolatos törvény megalkotását „égető szükségesnek tartom”. Politikai rugalmasságot tanúsítva mondandójához
hozzáfűzte: „nem értem ez alatt azt, hogy a mai kormány azt a törvényjavaslatot terjessze elő”, amit 1909-ben ő jegyzett. „Változó
kormányoknak és kormányférfiaknak meg van az a jogosultságuk,
49

50
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MNL OL K 27 Minisztertanács jegyzőkönyv. 1907. február 13.13; MNL
OL K 27 Minisztertanács jegyzőkönyv. 1908. március 21. 28.
Három év Magyarország mezőgazdasági politikájában 1906–1909. A m.
kir. földmívelésügyi minister kiadványai. 9. szám. Bp. 1909. 111.
Bethlen István levele Darányi Ignácnak. Mezősámsond, 1911. június 10.
MNL OL Darányi cs. levéltára. Darányi Ignác miniszter. P 1441 3. doboz
15. t. 310–311.
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hogy törvényhozási alkotásaikba saját egyéniségüket és saját nézeteiket is belevihessék.” Nem az a fontos, hogy kiterjeszti be a törvényt, hanem hogy végre szülessen már meg. Miért nem fogadták
már el a jogszabályt, mi állhat az elutasítás mögött: fiskális, vagy
nemzetiségi agitáció? – tette fel a kérdést.52 Ezzel a szónok a költségvetési előterjesztésben a telepítésre szánt 10 millió korona eltörlésére tett utalást.53 Ezt óriási mulasztásnak, sőt bűnnek tartotta,
mert „amely ország erre nem tud magának pénzt teremteni, az saját
jövőjéről mond le.” A késlekedés komoly következményeire is felhívta a figyelmet beszédében: „Mi magyarok a Sybillák utolsó könyvénél tartunk. A mai, még kedvező alkalom alig fog visszajönni többé; ennek elmulasztása végzetes történeti hiba! Addig kell tehát
zörgetni a törvényhozás ajtaján, míg az meg nem nyittatik”.54
A történethez tartozik, hogy a képviselőházban a kecskeméti
gyűléssel egyidőben folytak a telepítés és parcellázás állami felügyelettel történő finanszírozásról szóló tárgyalások, aminek eredményeképpen elfogadásra került az 1911. évi XV. tc.55 Ennek értelmében az állam 15 milliós alaptőkével létrehozta a közkeletű
nevén Altruista Banknak nevezett pénzintézetet, amelynek célja az
eladósodott középbirtokok szanálása, kisbérletek kialakítása, a
parcellázás előmozdítása. A bank az elkövetkező két évben 29
ezer kh földet vásárolt, kb. feleannyit parcellázott. „Tehát 10%-át
sem annak a mennyiségnek, amellyel a Darányi-féle javaslat 12
éven át évről évre számolt.”56 Nem csoda, ha hivatali utódait –
gróf Serényi Bélát és báró Ghillányi Imrét – gyakran kritizálta az
elmaradt birtokpolitikai intézkedések hiánya miatt.57 A háború
52
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Magyar Gazdák Szemléje, 1911. június hó. 341. o.
Kerék M: . A magyar földkérdés. i. m. 120.
Magyar Gazdák Szemléje, 1911. június hó. 343. o.
1911. évi XV. tc. „A Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségéről és
az 1894. évi V. törvénycikk némely rendeleteinek módosításáról, illetve
kiegészítéséről”. MTT. Bp.1912. 477–489.
Romsics I.: Bethlen István. i. m. 45.
Darányi Ignác levele ifj. Andrássy Gyulának. Dunaőrs, 1912. június 24.
MNL OL Andrássy cs. levéltára P 4. 1. d. 276.
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évében, de még a hadüzenet előtt tartott egyik nagygyűlésen Darányi végzetes lépésnek nevezte ez eddig követett telepítési politika leállítását, mert így a vegyes lakosságú területeken élőket nehéz
helyzetbe hozta „a fokozott nemzetiségi agitáció”. Az elszalasztott
lehetőségre utalva mondta: „Vannak dolgok, amelyeket meg lehet
csinálni, de visszacsinálni többé bármely hatalom sem képes.”58 A
kormány, de különösen a miniszterelnök elutasító magatartása nagyon elkeserítette és nem hagyta nyugodni. „De azért a telepítési
kérdésben Tiszának valahol felelni fogok.” – írta 1914 tavaszán.59
A háború nem csak a harctereken lévők, hanem a hátországban
élők helyzetét is megnehezítette. A nagyobb elégedetlenségi mozgalom kibontakozását megelőzve ismét egyre többet beszéltek a
telepítésről, sőt egyes baloldali politikusok már a földreform lehetőségét sem zárták ki. Ilyen előzmények után került sor 1916. április 13-án a Magyar Gazdaszövetség éves rendes közgyűlésére,
amelyik elsősorban Prohászka Ottokár szereplése miatt maradt
emlékezetes. A székesfehérvári püspök a szociális eszmék iránt
fogékony katolikus főpapi generációhoz tartozott, akit emiatt Darányi megnyert a Gazdaszövetség számára, annak igazgatósági
tagja lett.60 Prohászka ezen a rendezvényen mutatta be először „a
hősök földhözjuttatásáról” szóló birtokpolitikai tervezetét.61 Ennek
lényege, hogy a 10 ezer kh-nál nagyobb hitbizományi, egyházi és
közalapítványi birtokokból az állam vásárlás, vagy örökbérlet útján jutna földterülethez. Az így felhalmozódott földalapot azután
350 kh-as középbirtokokra és 15–35 kh-as kisbirtokokra bontaná,
„amelyeket elsősorban harctéri érdemeket szerzett katonáknak,
58
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Az 1914. április 6-án tartott gazdagyűlésről idézi Czettler Jenő: A Magyar
Gazdaszövetség és a birtokreform. Bp., 1921. 4.
Darányi Ignác levele Darányi Kálmánnak. Abbázia, 1914. március 10.
MNL OL Darányi cs. levéltára. Darányi Kálmán P 1442. 6. d.
Magyar Gazdák Szemléje, 1916. 5–6. szám. 194.
A Magyar Gazdaszövetség 1916. április 13-iki közgyűlésének naplója. Darányi Ignác elnök Károlyi emlékbeszédével és Prohászka Ottokár igazgató
választmányi tag birtokreform-javaslatával. Bp., 1916.
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rokkantaknak, hadiözvegyeknek adna bérbe.”62 Prohászka terve
mellé állt a Gazdaszövetség, és a „nemzeti irányú telepítési politika” megvalósítása érdekében gróf Dessewffy Emil elnöksége alatt
birtokpolitikai bizottságot hozott létre. Tagjai sorába Darányin kívül helyet kapott még többek között Prohászka Ottokár, gróf Bethlen István, Bernát István, Meskó Pál, Czettler Jenő.63 Az igen mérsékelt reformelképzelést a kormány ellenezte, így megvalósítására
semmi esély nem maradt.
A több éve tartó háború teljesen felborította a társadalmi és a
gazdasági élet megszokott rendjét, nagy terheket rótt az egész lakosságra. Korábbról elhalasztott döntések mellett az új helyzet
szülte problémák is megoldásra vártak. Darányi a képviselőház adta lehetőségekkel élve 1917 márciusában a Gazdaszövetség nevében kérvényben kérte a birtokpolitika rendezésének sürgős tárgyalását.64 Ekkor – öt éves önként vállalt képviselőházi szilenciumát
megtörve – „A háború esetére szóló kivételes hatalom igénybevételéről” szóló jelentés tárgyalásakor tartott vitában kért szót. Kifejezte meggyőződését, amiben a háborús károk még jobban megerősítették, hogy „A nemzeteket máskép gyökeresen és alaposan
megerősíteni nem lehet, mit helyes és határozott birtokpolitikával.” Ennek feltétele: „A birtokpolitika irányítása és vezetése állami feladat kell hogy legyen” – ismételte meg jól ismert álláspontját. Minden birtok típusnak meghatározta feladatát:„a nagybirtok hivatása, hogy vezessen, irányítson”. A kis- és középbirtokok,
vagy kis- és középbérletek kialakítását az állam kötelességének
tartotta. A háború okozta körülményekhez alkalmazkodva új fogalomként jelent meg beszédében a rokkant-telepítések kérdése. Elítélően említette a pénzintézetek nyereségre törekvő, a birtokok
árát növelő tevékenységét, amit a kormányzat tétlenül néz, ahe-
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Magyarország története 1890-1918. i. m. II. k. 1138.
Kerék M: . A magyar földkérdés. i. m. 1939. 140–141.
KN 1910–1915. XXXV. k. 35–36. 711. ü. 1917. március 12.
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lyett, hogy benyújtaná az általa többször kért birtokpolitikai törvényjavaslatot.65
1918-ban a káosz felé sodródó országban, nem látta értelmét a
politizálásának, és az összeomlás idején teljes visszavonulásban
élt. Ezt a hallgatást megszakítva az agráriusok nevében köszöntötte Károlyi Mihály miniszterelnököt, és bejelentette csatlakozását a
Magyar Nemzeti Tanácshoz.66 A mindig aktuális birtokpolitika
megreformálását célzó elképzelések ütköztetésében október 30.
után új korszak kezdődött. A két nagy gazdaszervezet igyekezett a
folyamatokat kontrolálni, a kedélyeket lecsillapítani, a számukra
szélsőségesnek ítélt földosztási mozgalmakat leszerelni. 1918. november 20-án Buza Barna földművelésügyi miniszter szervezésében az érintettek eddig még nem tapasztalt széles körének meghívásával tanácskozás kezdődött a birtokreformról. Egy asztalhoz
ültették az agráriusokat (Darányi Ignác, Rubinek Gyula, Bernát
István, Pallavicini György), a kisgazdákat (Nagyatádi Szabó István), a polgári radikálisokat (Pikler Gyula, Braun Róbert), a szociáldemokratákat (Varga Jenő, Csizmadia Sándor), és a témával
foglalkozó szakembereket.67 Darányi személyes jelenléte cáfolat
Czettler Jenő későbbi, a háború után tett kijelentésére, hogy „A
Magyar Gazdaszövetség nem kereste a kapcsolatokat a Károlyikormánynyal, így hivatalosan nem is vett tudomást a birtokreformról szóló néptörvény tárgyalásáról.”68
Darányi a Magyar Gazdaszövetség nevében mondott „nagyon
politikus” rövid beszédében – kerülve a reformmal kapcsolatos
minden konkrét adatot – általánosságban támogatásáról biztosította a „liberális birtokpolitika” megvalósítását, amelyet nehéz idők-
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KN 1910-1915. XXXV. k. 124. 714. ü. 1917. március 16.
gr. Batthyány Tivadar: Beszámolóm. Bp. 1927. II. k. 130.
Magyarország története 1918–1919, 1919–1945. Főszerk.: Ránki György.
Bp., 1976. 136–137.
Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés. Szerk.: Tóth Pál Péter.
Bp., 1995. 59.
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ben kell végrehajtani, „amikor határaink kérdésesek.”69 Két szempont betartását ajánlotta az értekezlet figyelmébe: „a birtokrendezéskor érvényesüljenek a szociális követelmények, és a reform
ideje alatt biztosítani kell, hogy az ország mezőgazdasági termelését necsak fenntartsuk, hanem lehetőleg emeljük.” Generális problémaként hozta elő, hogy a hazatérő katonák „abszurd követelésekkel állnak elő” a birtokosokkal és az állammal szemben.70 Felszólalásának Kunfi Zsigmond népjóléti miniszterrel apró vitát kiváltó részében elismeréssel adózott a nagy- és középbirtokos osztálynak a háborús években folytatott gazdálkodásért. „Ez nem azt
jelenti – mondta –, hogy a nagybirtokot fenn akarom tartani vagy
érveket akarok kovácsolni amellett, hogy ne csináljuk meg a birtokreformot.” Az esetenként előforduló zavargások kezelésére javasolta, hogy az érintett községeket a parcellázásnál „ne fosszuk
meg a törvényes kedvezményektől, de bizonyos tekintetben háttérbe helyezzük.” 71 A kilenc napon át tartó tanácskozás további
részében Darányi már nem szólalt fel.
A tanácskozás és az ennek következményeit összegző szakértői
értekezlet ajánlását elfogadva Búza Barna december a minisztertanács elé vitte a földreform tervezetét. Előterjesztése 1000 holdas
birtokhatárt és a kisajátított földekért kártérítést javasolt. A kormányülésen végül kártérítés mellett a birtokhatárt 500 holdra,
egyházi birtok eseten 200 holdra szállította le.72 A látszólagos
egyetértés mögött a részletekben megbúvó nagy ellentétek miatt
az ügy törvényhozói tárgyalása hónapokra elakadt. Eközben baloldali pártok és szervezetek a törvény további szigorítását követelték, míg a december életre hívott Országos Földmíves Párt ezek
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Magyarország területi integritásának megőrzését kérve 33 közéleti és politikai személyiség, közöttük Darányi, a brit kormányhoz intézett petíciót.
Lásd: Romsics I.: Bethlen István. i. m. 76.
Értekezlet a birtokreformról. Köztelek, 1918. december 7. Melléklet 6. o.
Értekezlet a birtokreformról. Köztelek, 1918. december 7. Melléklet 7. o.
Magyarország története 1918–1919, 1919–1945. i. m. 1976. 137.
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kioltására alkalmas programmal állt elő.73 Ezzel párhuzamosan az
egymást váltó kormányok szakértői politikai egyeztetéseket folytattak, ezek során kikérték Darányi véleményét is. A felkérésnek
eleget téve a minisztérium megkapta „A földbirtokreform tervezetre vonatkozó szakavatott és tanulságos kritikai megjegyzéseit.”
Javasolta, hogy a benyújtás előtt azt még egyszer egy szűk, szakértőkből álló grémium is tekintse át, és erre hívják meg az erdélyi gazdatársadalom képviselőit is.74 Ugyanis Darány osztotta az
OMGE választmányának aggodalmát, a törvény ilyen formában
történő végrehajtása esetén Felvidéken, de elsősorban Erdélyben
megdől a magyar szupremácia.75 1919. február 16-án megszületett
„A földmívelő nép földhöz juttatásáról” szóló 1919. évi XVIII.
néptörvény. Ennek lényege, hogy kártérítés mellett lehetővé vált
az 500 holdon felüli nagybirtok és a 200 holdon felüli egyházi birtok kisajátítása. Az nyert földeken 5–20 holdas családi birtokokat,
és 1–5 hold területű családi kerteket kívántak kialakítani. A felosztásra kerülő összterület 10%-án pedig 200 holdas középbirtokokat
lehetett létesíteni.76 Az eddigi legnagyobb változást ígérő törvény
végrehajtására már nem maradt idő, a tanácskormány vette át az
ország irányítását.
Darányi a Tanácsköztársaság alatt a politikától teljesen visszavonulva, egy időben letartóztatásban élt, majd a proletárdiktatúra
bukása után ismét bekapcsolódott a közéletbe. 1919 augusztusától
az egymást szinte hetente követő kormányok előtt óriási feladat
állt, hiszen az örökségül hagyott megoldásra váró kérdések halmaza sem volt mindennapi. A háború elvesztése, a Monarchia szétesése és az utána keletkezett káosz következményeinek felszámolása közepette egyidejűleg kellett tárgyalni az ország új határairól
és sürgősen megalkotni a belpolitikai élet konszolidációját szolgá73
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Magyarország története 1918–1919, 1919–1945. i. m. 138–140. és 167.
Ráci Imre levele Darányi Ignácnak. Bp. 1919. január 31. MNL OL Darányi cs. levéltára. Darányi Ignác miniszter P 1441 6. doboz 15. t.
Romsics I.: Bethlen István. i. m. 75–76.
Magyarország története 1918–1919, 1919–1945. i. m. 173.
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ló legfontosabb jogszabályokat. Elodázhatatlanul elérkezett az az
idő, amikor a birtokkérdés ügyében valamilyen törvényi lépést
kellett tenni. Most és azonnal, a körülményektől kikényszerítve.
Ezt a helyzetet akarta elkerülni Darányi, ennek bekövetkezésétől
óvta politikustársait 1907 májusában is a cselédtörvény parlamenti
vitájában tett felszólalásában és később az 1911-es kecskeméti
gazdagyűlésen mondott beszédében. Tanulságos képviselőházi
szónoklatának ezt a részét, a politikusok felelősségére utaló mondatait felidézni: „A kormányoknak főtulajdonsága kell hogy legyen az előrelátás és a bölcsesség. Ez az előrelátás azt parancsolja,
hogy idejekorán belássuk azon reformokat, azon szociális engedményeket, a melyeket meg kell tennünk és ne várjunk be keserves
tapasztalatokat. A történet azt tanítja, hogy ha az államok és törvényhozások hibát csináltak, hibájuk leginkább az volt, hogy a mi
engedményeket kellett tenni szociális vagy politikai téren, azokat
nem tették meg a maguk idejében, nem tették önként, hanem csak
mikor kicsikartattak, a mikor vaserővel és vaskénytelenséggel kellett megadni, a mikor tehát az engedmény már egész erkölcsi értékét elvesztette.”77
Ezt a bölcs, nagy reálpolitikai tapasztalat birtokában tett figyelmeztetését kortársai nem szívlelték meg, és olyan helyzet alakult ki, amilyet Darányi mindenképen szeretett volna elkerülni. A
birtokos osztályt a háborús károk, a trianoni békeszerződést követő területi veszteségek anyagi erejét megroppantották, tekintélyét,
önérzetét, hiúságát a köztársasági, – de még inkább a tanácsi rendszer – radikális földreformja megtiporta. Ezzel kapcsolatban igen
sokan úgy vélték, hogy a forradalmakra nem került volna sor, ha
még idejekorán véghezvitték volna a telepítést és a parcellázást.
1920 április közepén a tanácshatalom bukását követő ötödik
kormány, Simonyi-Semadam Sándor kabinetjének földművelésügyi minisztere, Rubinek Gyula levélben tájékoztatta Darányit egy
készülő birtokpolitikai elképzelésről. Ezt követően május 12-én az
Országházban elnökletével földreformról szóló több napos érte77
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kezlet vette kezdetét, amelyre Darányi is meghívót kapott. „A földbirtok kérdésével és a munkáskérdéssel a kormányzatban nálunk
legelőször Darányi Ignác foglalkozott” – kezdte bevezetőjét Rubinek, a továbbiakban röviden kitért és méltatta a volt miniszter
törvényhozói munkásságát.78 Az iránta megnyilvánuló tisztelet jeleként elsőként ő kapott lehetőséget a javaslattal kapcsolatos észrevételei megtételére. „Kétségtelen, hogy itt oly nehézségekkel állunk szemben, amilyenekre azelőtt gondolni is alig mertünk” –
utalt Darányi az elmúlt időszak viharos történelmére és a jelen
időszak szorító gondjára, az élelmiszerhiányra, a „kenyérkérdésre”. A kormány a jelenlegi helyzetben nem zárkózhat el a kérdés
tárgyalása elől, amelyet ő egyébként is szívügyének tekint.79
Hozzászólásában a közelmúlt földosztással kapcsolatos eseményeire utalva óva intette hallgatóságát az földosztás gondolatától.
„Senki se foglalkozzék azzal a gondolattal, hogy a nincsteleneket,
akik megfelelő erővel a földek megműveléséhez nem rendelkeznek, most egyszerre birtokossá lehet tenni.” Korábbi eseteket hozott fel példaként, amikor nincstelen zsellérek kaptak telepítési
földet „kivétel nélkül tönkre mentek.” A szociális szempontok figyelembe vételével történő juttatást, ilyennek tekintette a hadirokkantak esetét, még akkor is kívánatosnak tartotta, ha az az állami
áldozatvállalást követel. Szintén pártfogásába vette a nincstelenek
házhelyhez juttatását, hogy erre építkezhessenek, ez emlékeztette
őt az ő minisztersége idején a munkásházak létesítését elősegítő
törvényre. Ugyanakkor nyomatékosan hangsúlyozta: „ne akarjunk
belőlük [ti. a nincstelen agrárproletárokból – F. Gy.] erővel birtokososztályt csinálni.” Hozzászólásában kitért a középbirtok szerepére, amelyet „erősíteni, fejleszteni kell”, hogy az „a vagyonosabb
kisgazdaelemekkel” együtt gyarapodjék, „mert ezáltal Magyaror-
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Értekezlet a földbirtokreform ügyében 1920. május 12-én …az Országház
delegációs termében Rubinek Gyula földmívelésügyi miniszter elnöklésével. Bp., 1920. 1.
Értekezlet a földbirtokreform ügyében 1920. május 12-én. i. m. 4.
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szág újra erősebb és hatalmasabb lesz” – osztotta meg az értekezlet résztvevőivel reményét.
Darányi az előtte fekvő törvényjavaslatról szólva megállapította, „számos felhatalmazást foglal magában: tulajdonképpen egy
igazi felhatalmazási törvény. Megjelöli azokat az elveket, amelyeket a kormány követni szándékozik (…) A keretek tartalommal
való megtöltésének helyessége pedig attól függ, hogy az a birtokrendező tanács hogyan fog megalakíttatni.” Két szempontra hívta
fel a miniszter figyelmét: ne legyen politikai pártok befolyása
alatt, továbbá törekedjék a birtokrendező tanács „helyes összeállítására” és a pontos végrehajtási utasítás elkészítésére.80
Saját példáján, a két sikertelen birtoktörvény-javaslat elutasításából okulva hívta fel a figyelmet a törvényhozók és a kormány felelősségére: „nem szabad olyan irányoknak tért adni, amelyek ezt
visszacsinálni akarnák, amelyek nem számolnak a háború eredményeivel és tanulságaival, amelyek szinte talán a régi állapotokat
szeretnék in integrum restituálni. (…) Ezért arra kérem az igen t.
miniszter urat, legyen szíves csak akkor előterjeszteni ezt a törvényjavaslatot (…), amikor először is meglesz a teljes egység és
szolidaritás a javaslat tartalma tekintetében.” A javaslat benyújtása
után pedig ne engedje meg „amint az sajnos lenni szokott”– utalt
rossz törvényhozói tapasztalatára – „hogy szerves törvényeket ötletszerűen módosítgassanak”, mert utána már nehéz a jogszabály
koherenciáját szavatolni.
Hozzászólásában nem vonhatta ki magát az elmúlt időszak őt
ért hatásai alól, és ennek hangot is adott. Kategorikusan kijelentette, hogy a törvényből „száműzni kell a bolseviki jelszavakat.” Kérte a kormányt a földbirtokreform kérdésében ne engedjen a közhangulatnak, „földet soha nem látott földéhes ember, aki népies
ismereteit csak a színházakban előadott színművekből szerezte,
földet követel magának, az ilyen jogosulatlan igények érvényesülésének ne engedjen teret.”81 A vita későbbi résztvevői többször
80
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Értekezlet a földbirtokreform ügyében 1920. május 12-én. i. m. 5.
Értekezlet a földbirtokreform ügyében 1920. május 12-én. i. m. 6.
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egyetértően hivatkoztak az „ő régi miniszteri finomságával” elmondottakra, amelynek során további általa nem érintett részletek
kerültek megtárgyalásra. A társadalmi szervezetek beleszólásának,
részvételének biztosítása tárgyában még egyszer szót kért az értekezleten. Mint a Magyar Gazdaszövetség elnöke, bár erre rövid felszólalásában nem hivatkozott, szükségesnek tartotta megjegyezni,
hogy a törvény végrehajtása során ne csak az éppen parlamenti tárgyalás alatt álló és nemsokára elfogadásra kerülő törvényben szereplő mezőgazdasági érdekképviseletek, a kamarák kapjanak szerepet,
hanem legyen beleszólási joguk az általa „társadalmi egyesületeknek” nevezett szervezeteknek is.82 Történelmi példára hivatkozva indokolta felvetését: „Gondoljunk vissza arra, hogy az abszolutizmus
idején az Országos Magyar Gazdasági Egyesület volt az a gócpont,
amely össze tudta hozni honfitársainkat.” Az elmúlt időszak nem
várt politikai fordulataiból azt a pesszimista következtetést vonta le,
hogy nem árt idejében felkészülni egy olyan eshetőségre sem, „amikor nem lesz talán alkotmányos élet Magyarországon.” Nem szabad
a túlzott központi szabályozás („Zuvielregierung”) hibájába esni, de
meggyőződése, hogy szükség van „a társadalmi intézmények és
szervezetek képviseletére”.83 Nem tudni az érintett hogyan tervezte
jövőjét, de kétségtelen tény, hogy ezzel a szereplésével véget ért Darányi hosszú és tartalmas közéleti szereplése, ugyanis ezt követően
már nem vett részt nagyszabású rendezvényeken, vagy ha igen, azokon érdemi munkát már nem fejtett ki.
Több hónapig tartó egyezkedés, vita után 1920. november 13án megszavazták a „Földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó
rendelkezésekről” szóló 1920:XXXVI. törvényt. A Rubinek Gyula
irányítása alatt kidolgozott jogszabály a történeti köztudatba Nagyatádi-féle földreformként került be, ugyanis ekkor már ő volt a Simonyi-Semadam-kabinetet váltó Teleki-kormány földművelésügyi
minisztere. A törvény tartalmánál fogva megközelítően sem hozott
82
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Utalás az 1920 augusztusában elfogadásra kerülő. „A mezőgazdasági érdekképviseletekről” szóló 1920: XVIII. törvényre. MTT. Bp. 1921. 62–75.
Értekezlet a földbirtokreform ügyében 1920. május 12-én. i. m. 57.
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olyan változásokat, mint amilyet akár az 1909-as Darányi-féle javaslat tartalmazott, ráadásul végrehajtása több évre elhúzódott. Eltekintve a részletes elemzésétől csak néhány fontos szempontra teszünk utalást. Történetírásunkban általánosan elfogadott nézet szerint a jogszabályra a háborút követő forradalmakban aktivizálódott
szegényparasztság földéhségének csillapítása miatt volt szükség.
Ezért nem egy-egy család megélhetését biztosító birtokok kialakítása lebegett a jogalkotó szeme előtt, hanem a rendkívül nagyszámú agrárproletárnak valamit juttatva, azok akut földéhségét próbálta kielégíteni. A kártalanítással egybekötött állami kisajátítás
során az igényre jogosultak között első helyen álltak a háború károsultjai, akik teljes vagyontalanság esetén családonként maximum 600 négyszögöl házhelyet – és amennyiben földművesek
voltak – legfeljebb 3 kh. föld vásárlására jogosultak. A némi földdel rendelkezők birtokát szintén talán a család alapvető szükségleteinek megtermeléséhez elegendő 3 kh-ra lehetett kiegészíteni. A
földreform végrehajtása során elsősorban a szociális és politikai
nem pedig a közgazdasági szempontok érvényesültek. Ennek a
már felsoroltakon kívül további bizonyítéka, hogy a földhöz jutás
sorrendjében utolsóként kerültek feltüntetésre (2.§ 7. pont) a törpe-és kisgazdaságok, amelyek méretét indokolt esetben középbirtok méretre ki lehetett egészíteni. 84
Összefoglalva Darányi birtokpolitikai irányú tevékenységét, munkásságát két markánsan elkülönülő időszakra oszthatjuk. Először
miniszteri hivatali ideje alatt elkészült, de mind 1903-ban, mind pedig 1909-ban képviselőházi tárgyalást meg nem érő tervezeteire kell
a figyelmet felhívni. A miniszter és munkatársai alatt a hivatkozott
két birtokpolitikai tárgyú törvénytervezetben választ keresetek a hazai mezőgazdaságban és agrártársadalomban a 19. század harmadik
negyedében és a 20. század első évtizedében végbement változások84

A témára vonatkozóan lásd Magyarország története 1918–1919, 1919–
1945. i. m. 427–428.; Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 1999. 138.
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ra. Az agrárproletáriátus helyzetének megoldatlansága következményeként a fennálló hatalmi berendezkedést támadó agrárszocialisztikus eszmék térnyerése; a nemzet fontos alkotórészét képező
kis- és középbirtokosság gazdasági helyzetének romlása, fokozatos politikai térvesztése; a nemzetiségi kérdés rendezésének igénye
a szűk politizáló elit konkrét lépéseit sürgették. Darányi fölismerte
„a modern földbirtokpolitika egyik fő tételét, hogy az ország birtokpolitikáját az államnak kell irányítani, hogy a birtokpolitika állami feladat”.85 Ezzel a felfogásával megsértette a birtokosok
„természetes önzését”, és ellentétbe került azzal a liberális elvvel,
amely „az államnak nem tulajdonított sem elég jogot, sem elég kötelességet arra, hogy etatisztikus beavatkozással változtasson a társadalmi és gazdasági helyzeten”.86 Darányi tehát hiába dolgozta ki
a patriarchális gondolkodás jegyeit is hordozó nemzeti, s benne a
sajátos erdélyi szempontokat figyelembe vevő mérsékelten konzervatív telepítési és parcellázási elképzelését, az elbukott a birtokos osztály meg nem értésén, ellenállásán. „Az uralkodó osztály és
parlamentje” nem vett tudomást az agrártársadalom súlyos válságáról, a pauperizmusról. Ezekkel a fontos problémákkal nem foglalkoztak érdemben, ehelyett a belpolitikai élet középpontjába
mindvégig a közjogi kérdéseket helyezték.87 Darányi koncepcióját
a hatalmi elit egy része – a gyakorlatban is ígéretesnek mutatkozott állami telepítések ellenére – az 1910-1914 közötti években
nem tekintette aktuálisnak, míg mások azt túl radikálisnak tartva
mondtak rá nemet. Ami sok volt az uralkodó elitnek, az már kevés
a baloldali pártoknak. A szociáldemokraták, a parasztpárt és a polgári radikálisok ezért nem mutattak fogadókészséget, és elutasították az általuk csak „paraszthitbizományoknak” nevezett tervezetét.88 Egyes utólagos értékelések szerint a kudarcért elsősorban az
85
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Mattyasovszky Miklós: A földmívelés közgazdaságtana. Bp., 1927. 146.
Szekfű Gyula: Rövid magyar történet 1606–1939. Bp., 2002. 431.
Mérey Klára: A mezőgazdasági munkásság mozgalmai a Dunántúlon
1905–1907-ben. Bp., 1956. 48.
Magyarország története 1890–1918. i. m. II. k. 772.
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OMGE és a konzervatív nagybirtok képviselői voltak okolhatók,
akik annak ellenére akadályozták meg a törvény bevezetését, hogy
az végrehajtása esetén sem változtatta volna meg alapvetően a birtokviszonyokat, mivel az csak kb. 100 ezer ember földhözjuttatását segítette volna elő.89 „A Wekerle-kormányt követő Tiszapárti kabinetek mind gazdaságpolitikai, mind kül- és nemzetpolitikai okokból határozottan a megvalósítás ellen léptek fel”.90
A birtokpolitikai kérdések tekintetében végzett munkálkodásának második szakaszában, 1910 után, Darányi érdekérvényesítő
képessége csökkent, hiszen ezt követően már nem került kormányzati pozícióba. Ennek ellenére élénk figyelemmel kísérte az
eseményeket, és az 1914 után gyakran változó politikai helyzet
szempontjait figyelembe véve több alkalommal tett birtokpolitikai
tárgyú észrevételt, javaslatot, ezek azonban elutasításban részesültek. E tekintetben nem változott a helyzet az I. világháborút követően sem. Az 1919 után formálódó új politikai elit nem vette figyelembe az 1918/19-es forradalmak következményeit, és nem találta a megfelelő válaszokat a háborút lezáró, Magyarország számára rendkívül hátrányos békekötés után kialakult kül- és belpolitikai helyzet kezelésére. Ez az állítás vonatkozik a birtokpolitika
kérdésének kezelésére is, azzal a különbséggel, hogy Trianon után
a törvényhozónak a nemzetiségiekkel sűrűn lakott területek kérdésével már nem kellett foglalkozni. Ezt a problémát a „nagypolitika” legalább megoldotta, mondatnánk szarkasztikusan. Az összes
körülményt figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az 1920-ban
„A földbirtok helyesebb megosztását szabályozó rendelkezésekről” szóló XXXVI. tc. éveket igénybe vevő végrehajtása során az
ország birtokállományának tulajdonosi szerkezetében kisebb mértékű változást hozott, mint amelyet Darányi már az 1903-as és
1909-es törvényjavaslataiban megfogalmazott, vagy a későbbiekben különböző szakmai fórumokon megfontolásra ajánlott.
89
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Nagy József: Földbirtok-politika Magyarországon a két világháború között. Eger, 2003. 7.
Romsics I:. Bethlen István. i. m. 38.
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A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI
1
AZ ALFÖLDÖN A 20. SZÁZAD ELEJÉN

AZ ALFÖLD TERÜLETE, HATÁRA
A Kárpát-medence területének – ami alatt, földrajzi szempontból
helytelenül, legtöbbször a Kárpátok hegyvonulatit és egyszerre a
medencét értjük – csaknem harmadát, a százezer négyzetkilométernyi kiterjedésű nagytáj, az Alföld adja.2 A tengerszint feletti
200 méternél alacsonyabban fekvő, összefüggő rész átnyúlik a
Duna vonalán, mind nyugati, mind déli irányban, jóllehet ezeket a
részeket a földrajztudomány sem tekintette minden időben a
Nagyalföldhöz tartozónak. Bulla Béla 1962-ben megjelent szintézisétől vált általánosan elterjed nézetté, hogy a Mezőföld, a Drávamellék és az Ormánság is az Alföld része.3 Minderről azonban
napjainkig megoszlik a kutatók véleménye. A társadalom- és
településföldrajzi munkákban legtöbbször az Alföld nem terjed túl
a Duna vonalán.4 Érdemes megemlíteni, hogy a két világháború

1

2
3
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A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00623/12/2)
támogatásával készült.
Beluszky Pál: A Nagyalföld történeti földrajza. Bp.–Pécs, 2001. 23.
Bulla Béla: Magyarország természeti földrajza. Bp., 1962. 82–83, 364–
367.
Beluszky P.: A Nagyalföld i. m. 23–30. ; Beluszky Pál: Őrség – Vendvidék
Felső-Rába-völgy. Szentgotthárd és környéke. Bp.–Pécs, 2005. 10.; Beluszky Pál: Kárpát-medence országrészeinek (régióinak?) rövid jellemzése. In: Magyarország történeti földrajza. 2. kötet. Szerk.: Beluszky Pál.
Bp.–Pécs, 2008. 325–411. 367–368.
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közötti néprajztudomány a kortárs geográfiai elképzelésekre5 támaszkodva az Alföld nyugati határát szintén a Dunában látta,6 ami
a legutóbbi szakmunkákban is, igaz más módszertani megközelítéssel, de visszatükröződik.7
A 19–20. század fordulóján használatban lévő Alföld-fogalmat
a kötelezővé tett elemi szintű oktatás nagyban befolyásolta. Meghatározó szerep jutott ebben a geográfiának, amire nemcsak a német és a francia földrajztudomány gyakorolt hatást, hanem a kortárs magyar geográfia képviselőinek hétköznapi tapasztalata is
meghatározó volt; sőt, egy időben a költészet, leginkább Petőfi Alföldképe vált uralkodóvá Hunfalvy János munkáin keresztül.8
Prinz Gyula 1914-ben, az irodalmi megközelítéstől eltávolodva, azon az állásponton volt, hogy a táj „nyugati és déli határait a
Morava öblözetéig a Duna jelöli ki, illetve a Duna árterének
jobbparti pereme [… adja]. Kivétel csak a Dráva öblözete, melyet
az Alföldtől nem lehet elkülöníteni”.9 Ez a kép a 20. század köze5

6

7

8

9

Prinz Gyula: Magyarország földrajza. A magyar föld és életjelenségeinek
oknyomozó leírása. Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság. Bp.,
1914. 48–49.; Prinz Gyula: Magyarország földrajza. A magyar föld és
életjelenségeinek oknyomozó leírása. 1. kötet. Magyarország fejlődésének
származása, szerkezete és alakja. [Pécs], 1926. 82. (Tudományos Gyűjtemény, 15.); Prinz Gyula: A magyar tájak képe. In: Magyar föld magyar
faj. 1. kötet. Magyar földrajz, Magyarország tájrajza. Szerk.: Prinz Gyula.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, [1936], 293–313; Cholnoky
Jenő: Magyarország földrajza. Pécs, 1929. 24–30. (Tudományos Gyűjtemény, 101.); Cholnoky Jenő: A Föld és élete. Világrészek, országok, emberek. 6. kötet. Magyarország földrajza. Bp., [1937], 32–33.
Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. Bp., 1940. 175. (Könyvbarátok Kis
Könyvei, 5.)
Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája. A magyar
néprajzi atlasz számítógépes feldolgozása fényében. 2. kötet. Mellékletek.
Bp., 2011. 287–293.
Szilágyi Zsolt: Alföldi vonzáskörzetek és piacközpontok 1925-ben I. Módszertani megközelítések, vizsgálati keretek. Agrártörténeti Szemle 55,
2014. 1–4. sz. 107–156. 107–111.
Prinz Gy.: Magyarország földrajza 1914 i. m. 49.
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péig általánosan meghatározó maradt, de az utóbbi évtizedekben is
újból polgárjogot nyert. Ezt elfogadva, az Alföld nyugati határát a
Duna vonalában húzom meg a vizsgálat során. A táj északi kiterjedését a tengerszint feletti 200 méternél húztam meg, egyezményes formában.10 Továbbá megjegyzem, hogy – egy későbbi munka céljából, amiben a két világháború közötti viszonyokkal kívánok foglalkozni – jelen vizsgálat során az Alföld keleti és déli határát az 1920 utáni államhatárhoz igazítottam.

AZ ALFÖLD EGYES TÉRSZERKEZETI ELEMEI
AZ ORSZÁG MODERNIZÁCIÓS ZÓNÁI A SZÁZADELŐN
Beluszky Pál a közelmúltban, az általánosan elterjedt nézettel
szemben, merőben eltérő képet alkotott a századfordulós Alföldről.11 A korábban sok tekintetben elmaradottnak vélt tájat, vizsgálatai a modernizációban élen járó területként mutatták be a Kisalfölddel együtt. Ráadásul olyan terület volt, ahol a modernizációt
számos sajátos vonás, köztük a településszerkezet egyedisége is
nagyban meghatározta (erre, a munkám végén még visszatérek).12
Északról egy, modernizációban közvetlenül mögötte álló zóna határolta, nyugatról és keletről egy, újabb szinttel „hátrébb” elhelyezkedő, úgynevezett „modernizációs folyamat elején álló zóna”
ölelte körbe, míg délről, egy „tradicionálisnak” mondható régióval
érintkezett (1. ábra).

10

11
12

A táj lehatárolásának kérdését részletesebben tárgyalom: Szilágyi Zs.: Alföldi vonzáskörzetek i. m. 111–112.
Beluszky P.: A Nagyalföld, i. m.
Uo. 241.
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1. ábra. Modernizációs zónák a századelő Magyarországán
Forrás: Beluszky P.: A Nagyalföld i. m. 239. alapján saját szerkesztés.

Az új kép formálásakor azonban nem térhetett ki Beluszky Pál az
Alföld belső területi fejlettségi különbségeire, tekintve, hogy vármegyei szinten összevont adatokkal dolgozott. Tulajdonképpen az
alábbiakban, e modernizációban élen járó terület belső fejlettségi
egyenlőtlenségeinek vizsgálatát helyezem a fókuszpontba. Továbbá arra is választ keresek, hogy valóban kimutatható-e az Alföldön
a fejlettségnek egy nyugat–kelet irányú lejtője. Ez utóbbi, már
hosszú évtizedek óta része az Alföldről alkotott képnek. Még Bulla Béla írta Az Alföld című kismonográfiájában, nem minden előzmény nélkül 1940-ben, hogy az „élet lüktetésének elhalkulása
nyugatról kelet felé […] élesen kirajzolódik”.13 Később ennek a
nézetnek engedett implicit formában teret Mendöl Tibor is, amikor
úgy fogalmazott, hogy az „Alföld műtája máig nem érte utól [sic!]
13

Bulla Béla: Az Alföld. Bp., 1940. 58. (Kincsestár, A Magyar Szemle Társaság Könyvtára, 116.)
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a nyugati országrészek fejlettségét”.14 Ennek két legfőbb okát a településállomány nagy részének török kori elpusztulásában, illetve
a táj ásványkincsekben való szegénységében látta. Ezzel szemben
úgy vélem, hogy a településállomány török kori veszteségei épp
fordítva, jelentősen hozzájárultak a későbbi, 19–20. századfordulós kedvezőbb viszonyok kialakulásához.
AZ ALFÖLD MODERNIZÁCIÓJÁRÓL
Európa lélekszáma a 19. század közepén megközelítette a 280 millió főt, a századfordulóra pedig már elérte a 400 milliót.15 Eközben
Magyarország lakossága 12-ről 17 millióra emelkedett.16 Mindkét
növekedési arány meghaladta a 40 százalékot. A népességrobbanásnak, illetve a demográfiai átmenetnek számos oka-következménye volt,17 amiből ezúttal csak az agrárkonjunktúra összetett folyamatát emelem ki. A hosszú gabonakonjunktúra (1852–1878)

14

15

16

17

Bulla Béla – Mendöl Tibor: A Kárpát-medence földrajza. Bp., 1947. 227.
(Nevelők Könyvtára, 2.)
Birg, Herwig: A világ népessége. Dinamikus növekedés és leselkedő csapdák. Ford. Zalán Péter. Bp., 2005. 52. (Tudástár, GEO Könyvek)
Tóth Zoltán: A népesség gyarapodása és polgárosodása. In: 19. századi
magyar történelem 1790–1918, Szerk. Gergely András. Bp., 1998. 405–
415. 415.
Ogden, Philip E.: Demográfiai és társadalmi változások 1500-tól napjainkig. In: Európa történeti földrajza. Szerk. Butlin, Robin A. – Dodgshon,
Robert, A. Bp., 2006, 248–280., 257–263. vö. Katus László: A népesedés
és a társadalmi szerkezet változásai. In: Magyarország története tíz kötetben. 6/2. kötet. Magyarország története 1848–1890. Szerkesztő bizottság
vezetője Pach Zsigmond Pál, főszerk.: Kovács Endre, szerk.: Katus László. Bp., 1979. 1119–1163, 1119–1134. és Beluszky Pál: Az ország lakói –
Magyarország demográfiai képe a századfordulón. In Magyarország történeti földrajza. 1. kötet. Szerk.: Beluszky Pál. Bp.–Pécs, 153–314. 163–
253. (Studia Geographica, Dialóg Campus Tankönyvek, Területi és Települési Kutatások, 27.)
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kibontakozását,18 majd változó volumenét az örökös tartományok
és Magyarország közötti belső vámhatár felszámolása mellett a birodalom és az azon túli európai területek demográfiai folyamatai is
nagyban meghatározták. A növekvő népesség élelmiszerellátásában fontos szerep jutott a kontinens alföldi területeinek, köztük a
vizsgált Kárpát-medencei tájnak. (Később, még a századforduló
előtt, ezek a viszonyok jelentősen átformálódtak az olcsóbb, tengerentúli gabona európai piacon való megjelenésével.) A 19. század második felében az Alföld, kivált a Duna–Tisza köze, a Közép- és Dél-Tiszántúl gazdasági potenciálja gyökeresen megváltozott. A korábban időszakosan vagy állandóan vízzel borított területeket – a folyószabályozások és a lecsapolási munkálatok után –
mezőgazdasági művelés alá vették. A termelésbe ily módon bevont új birtokok kezdetben a helyi és környező lakosság élelmiszerszükségletét elégítették ki, később azonban a vasúthálózat sűrűsödésével már a távolabbi vidékek ellátásába is bekapcsolódtak.
E területek növekvő keresletét kielégíteni törekvő alföldi termelés
a táj gazdaság- és társadalomszerkezeti átalakulását eredményezte.
Bár a folyamat valamelyest lelassult az 1870-es években a gazdasági válság miatt, mégis a monarchia védett piacának (is) köszönhetően már az 1890-es években ismét gabonakonjunktúrával számolhatunk.
A szántóföldek területe 1867 és 1895 között negyedével, több
mint 4 millió katasztrális holddal nőtt.19 A gabonanövények termésátlaga ez idő alatt kétszeresére, csaknem 11 millió tonnára
emelkedett.20 A kalászosok betakarítása egyre több munkaerő foglakoztatását tette szükségessé. Ennek jelentős részét idővel fedezte
18

19

20

Kövér György: A piacgazdaság kiteljesedése. In: 19. századi magyar történelem 1790–1918. Szerk.: Gergely András. Bp., 1998. 343–374. 349–350.
Orosz István: Magyarország mezőgazdasága a dualizmus első évtizedeiben. In: Magyarország története tíz kötetben. 6/2. kötet. Magyarország története 1848–1890. Szerkesztő bizottság vezetője Pach Zsigmond Pál,
főszerk.: Kovács Endre, szerk. Katus László. Bp., 1979. 1039–1117. 1046.
Uo. 1077.
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a természetes szaporodás, igaz a népességrobbanás csak az 1880as évektől vette kezdetét. Ugyanakkor a növekvő munkaerőkereslet hatalmas migrációt indított az Alföld irányába. Sokan itt
leltek új otthonra, mások csak időszakos jelleggel, a betakarítások
alkalmával vállaltak munkát az Alföldön, majd visszatértek szülőföldjükre. A vizsgált táj felé tartó (vagy az azon belüli) vándorlást
nagyban elősegítette egy hegyvidékhez képest, hogy a terület nyilvánvalóan alkalmasabb volt a migráció levezetésére,21 amiben a
vasút egyre nagyobb szerepet játszott a század végére. Csak a 20.
század első évtizedében, tehát a folyamat legvégén, legalább 53
ezren telepedtek le az Alföldön.22
Magyarország nemzeti jövedelmének közel felét 1913-ban a
mezőgazdaság, negyedét az ipar és a bányászat adta.23 Ugyanebben az évben a gyáripar teljes termelési értékének csaknem kétötödét az élelmiszeripar biztosította.24 Ezen belül is kiemelkedő
szerepet játszott a malomipar, ami joggal tekinthető a magyar gazdaság első húzóágazatának, annak ellenére, hogy hatása a teljes
gazdaságra nézve messze elmaradt ahhoz képest, mint amit Angliában a textilipar jelentett.25 Mindent összevetve az 1860-as évek
első felében még csak 150, a századelőn viszont már több mint
2200 gőzmalom működött országszerte.26 Bár a teljes őrlőkapaci21
22

23

24

25

26

Ortutay Gy.: Kis magyar néprajz i. m. 176.
A magyar szent korona országainak 1901–1910. évi népmozgalma községenkint. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1913. (Magyar
Statisztikai Közlemények. Új sorozat, 46.) (A továbbiakban: MSK Ús. 46.
kötet.) Saját számítás a trianoni országterület Alföldjére vetítve – Sz. Zs.
Katus László: Magyarország gazdasági fejlődése. In: Magyarország története tíz kötetben. 7/1. kötet. Magyarország története 1890–1918. Szerkesztő bizottság vezetője Pach Zsigmond Pál, főszerk.: Hanák Péter,
szerk.: Mucsi Ferenc. Bp., 1978. 263–401., 398.
Kövér György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete 1848–1914. Bp., 1982. 211. (Magyar História)
Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–
20. században. Bp., 2010. 141. (Iparkodó Budapest, 1.)
Beluszky P.: Az ország lakói i. m. 428.
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tás csaknem kétharmada Budapesten koncentrálódott, mindez nem
gátolta, hogy szinte valamennyi nagyobb alföldi településen üzemeljen kereskedelmi malom.27 Az ország gabonakivitele ez idő
alatt másfélszeresére, s ami talán fontosabb, a liszté csaknem
négyszeresére emelkedett.28 A malomipari keresők kétötöde az Alföldön dolgozott a 20. század elején.29
A vizsgált időszakban a modernizáció egyik központi eleme a
gyáripar kiépülése volt. Amíg a századfordulón ebben a szektorban még csak 1,1 millióan, az első világháború előestéjén már közel 1,5 millióan keresték kenyerüket. Ezen belül a malomiparban
dolgozók aránya 4 százalékról 3 százalékra zsugorodott.30 Bár a
monarchia éveiben mindvégig kiemelt szerepet játszott a malomipar, jól látszik, hogy súlya a korszak végére csökkeni kezdett. Ez
egyben azt is jelentette, hogy az Alföld modernizációjában bár továbbra is meghatározó maradt, a századfordulótól azonban egyre
kevésbé tölthette be a húzóágazat szerepét (az átalakuló országos
iparszerkezetben bekövetkezett súlyponteltolódás miatt). Következésképp, az Alföld modernizációs folyamata érezhetően lassulóban volt. Mindezt csak erősítette, hogy a főbb vasútvonalak már a
századforduló előtt kiépültek és az árvízmentesítő munkálatok is
ekkortájt fejeződtek be a Tisza alsó szakaszán. A felszabaduló
munkaerőt, amit az említett építkezések foglalkoztattak, sem a
mezőgazdaság, sem a ráépülő feldolgozóipar ekkor már nem volt
képes (egészében) felvenni.

27
28
29

30

Uo. 429.
Katus László: A népesedés, i. m. 996, saját számítás.
A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Második
rész. A népesség foglalkozása és a nagyipari vállalatok községenként.
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1913. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat, 48.) (A továbbiakban: MSK Ús. 48. kötet.)
56*–59*, saját számítás.
Uo. saját számítás.
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AZ ALFÖLD NÉPESSÉGNÖVEKEDÉSE
ÉS A LAKOSSÁG TÉRBELI ELOSZLÁSA

Az Alföld lélekszáma a 20. század elején, alig egy évtized alatt,
több mint 0,5 millió fővel gyarapodott, megközelítve a 4 millió
260 ezres sűrűséget (1. táblázat). A táj területén 76 funkcionális
értelemben vett város működött 1910-ben.31 Ebből kifolyólag várossűrűsége jóval kedvezőbbnek mondható más területekhez képest, hiszen amíg itt minden száz falura 9 város jutott, addig a többi országrészen ez csak 3 volt.32 Magyarország lakosságának 27–
29 százaléka minősült ekkor városlakónak,33 szemben az Alfölddel, ahol minden második ember valamely város közigazgatási területén élt. Fontos hangsúlyozni, hogy „közigazgatási területén”,
mivel ebben a bel- és a külterületi népesség is benne foglaltatik.
Tekintve, hogy a bő 2,3 millió alföldi „városlakó” nagyjából negyede-harmada tanyákon élt, a hétköznapok során jóval kevesebben érezhették magukat valóban városinak.34

31

32

33
34

Lásd Beluszky Pál – Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Bp.–Pécs, 2005. 140–141. 214–228. (Dialóg Campus Szakkönyvek) –
A trianoni országterületre való átszámítás saját munka.
Az ország településállománya 1926-ban összesen 3474 volt (Hajdú Zoltán: Magyarország közigazgatási földrajza. Bp.–Pécs, 2005. 150.). Ebből
818 az Alföldön feküdt, amiből 76 volt város. A nem alföldi részeken értelemszerűen a fennmaradt 2656 településből 81 volt város. A száz falura
jutó városok száma, alföldi és nem alföldi területek bontásában: 9,3 és 3,0
volt.
Beluszky P. – Győri R.: Magyar városhálózat i. m. 114.
A két világháború közötti „klasszikus tanyaelv” felbomlásának kérdéséhez
lásd: Szilágyi Zsolt: Homokváros. Kecskemét történeti földrajzi látószögek metszetében. Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány, Kecskemét,
2012. 64–74. (Kecskeméti Örökség Könyvek, 2.)
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1. táblázat.
Az alföldi települések lélekszáma, 1900–1930
Települések
A
1900
1910 1900
1910
Városok
szám szerint
százalékban
I. Főváros
1
732 322 880 371 19,61 20,67
II. Regionális központok
2
177 997 211 057
4,77
4,96
III. Megyeközpontok
7
213 519 241 665
5,72
5,68
IV. Középvárosok
17
459 532 501 492 12,30 11,78
V. Kisvárosok
34
351 597 382 915
9,41
8,99
Járási funkciókkal is
VI.
15
123 322 134 128
3,30
3,15
rendelkező t.*
Városok összesen
76 2 058 289 2 351 628 55,11 55,23
Falvak
1 676 846 1 906 608 44,89 44,77
n=
(710)
(720)
Mindösszesen
3 735 135 4 258 236 100,00 100,00
N=
786
796
Forrás: MSK Ús. 42, 83. kötet és MH 1926, saját számítás. A funkcionális értelemben vett városok hierarchiáját lásd: Beluszky P. – Győri R.:
Magyar városhálózat i. m. 140–141, 214–228.
Megjegyzés: A = városok száma; * járási funkciókkal is rendelkező települések

Bár mindegyik városhierarchiai szinten nőtt a lélekszám, fontos
különbség, hogy nem egyforma mértékben. Ezt tükrözik az arányszámok: a főváros és a regionális központok növekedésével szemben az alsóbb hierarchiai szinteken már csökkenés tapasztalható.
A hierarchia csúcsán, Budapesten, Debrecenben és Szegeden a
növekedés üteme 19-20 százalék körül alakult, míg a középvárosokban a kisvárosokban és a járási funkciókkal is rendelkező településeken ez az érték már csak feleakkora, 9 százalék volt. E két
szélsőérték között (13 százalék) helyezkedett el a hét megyeközpont-szintű város (Baja, Békéscsaba, Gyula, Kecskemét, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Szolnok). A magasabb rangú városok nagyobb „vonzerővel” bírtak, sokrétű szolgáltatást nyújtottak, több
lehetőséget kínáltak azok számára, akik alföldi viszonylatban
„nagyvárosi” életformában gondolkodtak. Ennek ellenére – népes-
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ségnövekedés tekintetében – nagy különbség, a város és a vidék
között, nem mutatkozott. Sőt, mind a városlakók, mind a falusiak
száma egyformán hetedével emelkedett a vizsgált időszakban;
annyi eltéréssel, hogy az előbbi 293 ezerrel, az utóbbi 230 ezer fővel gyarapodott.
Az Alföld átlagos népsűrűsége 1900 és 1910 között 88 főről
102 főre emelkedett. A századfordulón öt olyan, nagyobb terület
körvonalazódott, ahol az átlagos népsűrűség meghaladta a 90 főt.
Ilyen volt a főváros és agglomerációja, a Cegléd–Jászberény–Szolnok háromszöge, a Csongrád–Szeged–Makó–Gyula–Szarvas gyűrűje, Nyíregyháza szomszédsága, a Szamos-menti és a Tisza-menti
falvak többsége Csenger–Záhony vonalában (2. ábra). Egy évtizeddel később ugyanezek a területek maradtak a legnagyobb népességkoncentrációjú zónák. Azzal a különbséggel, hogy egyre kiterjedtebb részeket öleltek fel, miközben „nyúlványaik” elkezdtek
egymással összenőni.

2. ábra. Az Alföld területének népsűrűsége, 1910
Forrás: MSK Ús. 42, 46. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: az adatok fő/km2-ben értendők.
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Az alföldi lakosság térbeli elrendeződésével kapcsolatban a súlypontelemzés35 eredményei rámutatnak arra, hogy a népesség képzeletbeli középpontja 1900 és 1910 között mintegy 4,1 kilométert
mozdult nyugat-északnyugat irányába. A főszerepet ebben egyértelműen a főváros és agglomerációja játszotta. Fontos különbség
azonban, hogy amíg a városok esetében a súlypont csak 1,4 kilométert húzódott nyugatabbra (Budapest nélkül), addig a falvak vonatkozásában ez az eltolódás már jóval „határozottabb” volt, pontosan 6,0 kilométer az elmozdulás mértéke (szintén nyugatra).

FORRÁSOK, MUTATÓK ÉS MÓDSZEREK
Az Alföld tehát az ország egyik, modernizációban élen járó területe volt a 20. század elején. A makroszintű kép azonban elfedi a táj
eltérő fejlettségű részei közötti különbségeket. Ennek feltárására
kifejezetten alkalmas lehetne a GDP vagy a HDI index,36 de olyan
adatok, amikből ezek kiszámíthatók volnának, nem állnak rendelkezésre települési szinten a vizsgálni kívánt időszakból. Ezért más
megoldásra van szükség.
A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal a dualizmus
vége felé egyre több, gyakran igen összetett adatgyűjtést végzett.

35

36

Az Alföld településeinek népességsúlypontját az
;
öszszefüggések alapján számítottam ki egy külön erre a célra épített, 15 ezer
adatból álló adatbázis felhasználásával. Ahol x és y egy település földrajzi
koordinátái tizedes fokban megadva, míg az f a tömeg, ebben az esetben
az adott település adott évi lakosságszáma. A súlypontszámítások módszertanához lásd: Bene Lajos – Tekse Kálmán: Vizsgálatok a népesség területi eloszlásának alakulásáról Magyarországon 1900–1960. Bp., 1966.
11–21. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Csoport
Közleményei, 9.) Szerk.: Nemes Nagy József. Bp., 2005. 72–74. (Regionális Tudományi Tanulmányok, 11.)
Nemes Nagy József: Terek, helyek régiók. A regionális tudomány alapjai.
Bp., 2009. 300–305. (Modern Regionális Tudomány Szakkönyvtár)
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Az eredmények egy részét pedig rendszeresen publikálták különféle kiadványokban. Bármennyire is nemzetközi színvonalú volt
az adatközlés hazai gyakorlata, csak kevés olyan településszintű
adat áll rendelkezésre, amiket felhasználhattam volna a táj belső
fejlettségi különbségeinek kimutatására. Ezzel a problémával
szembesült Győri Róbert is, amikor a Kisalföld déli részét hasonló
szándékkal vizsgálta.37 Hat szintetikus mutatót dolgozott ki, és
ezekből határozta meg a komplex fejlettségi változót, amivel az
egyes települések fejlettségi szintjét jellemezte. A hat Győri-féle
mutató, amit magam is alkalmaztam, a következő:
1. írni-olvasni tudók aránya a 6 éven felüli népességből
(1910),38
2. „orvoslátta holtak” aránya (1901–1910),39
3. jobb minőségű lakóházak aránya (1910),40
4. vándorlási egyenleg rátája (1901–1910),41
5. nem mezőgazdasági foglalkozásúak aránya a keresőkből
(1910),42
6. egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövedelem
(1910).43
37

38

39
40
41
42
43

Győri Róbert: A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén
(a XVIII. század végétől a XX. század elejéig). Doktori értekezés. Témavezetők: Beluszky Pál és Nemes-Nagy József. Bp., 2005. Vö. Győri Róbert: Bécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején. Korall 24–25, 2006: június, 231–250.
A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Első rész. A
népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Bp.,
1912. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat, 42.) (A továbbiakban: MSK Ús. 42. kötet.)
MSK Ús. 46. kötet.
MSK Ús. 42. kötet.
MSK Ús. 46. kötet.
MSK Ús. 48. kötet.
Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. I. [rész]. Törvényhatóságok és községek (városok) szerint. Bp., 1936. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 99. kötet.) (A továbbiakban: MSK Ús. 99. kötet.) és
MSK Ús. 48. kötet.
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Az írni-olvasni tudók aránya, ami a századelőn lényegében az
iskolázottság mutatója, gyakran használt változó nemcsak a fejlettségi, hanem a modernizációs vizsgálatok esetében is.44 Ennek a
képességnek a birtokában csökkennek a kötöttségek és nőnek a választási lehetőségek egy egyén életében – például a munkavállalás
terén. Értelemszerűen, minél alacsonyabb egy településen az analfabéták aránya, elvileg annál kedvezőbb a helyi társadalom „fejlettségi potenciálja”. Az alföldi lakosságnak átlagosan 72 százaléka írt és olvasott a századelőn, ami országos viszonylatban kiemelkedően magasnak számított (2. táblázat). Ebben a tekintetben
a területi különbségek tájon belül – bár eltérőek, mégis – viszonylag kiegyenlítettek maradtak.
2. táblázat.
A fejlettségi mutatók főbb statisztikai jellemzői
Fejlettségi mutató (fm)
Minimum Maximum
1. fm*
36,79
95,27
2. fm*
0,00
98,15
3. fm*
0,00
100,00
4. fm*
−54,00
118,85
5. fm*
1,11
99,52
6. fm**
0,00
318,49
Komplex mutató (1–6.)***
−1,26
3,03

Átlag
72,34
59,68
25,27
−5,86
22,37
79,60
0,00

Szórás
10,65
24,58
24,79
13,62
14,80
39,75
0,56

Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás.
Megjegyzés: *) százalék, **) aranykorona, ***) a mutatók standardizált
értékének átlaga.

Hasonlóan kiegyenlített területi differenciát mutatnak a vándorlási
egyenleg értékei és a nem mezőgazdasági foglalkozásúak arányai
is. Mindkét változó szórása 13–15 százalék között alakult ekkori-

44

Vö. Győri R.: A térszerkezet i. m. 109. és Beluszky P.: Kárpát-medence i.
m. 342–350.
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ban.45 Annyi különbséggel, hogy az előbbi mögött az általános elvándorlás húzódott meg, míg az utóbbi esetében inkább az állt,
hogy a jellemző primer szektor mellett az ipar, a szűkös táji gazdasági adottságok, keretek miatt, csak korlátozottan, egyoldalúan
formálódott. Ráadásul, ami jellemző volt, az is inkább háziipar kereteiben működött.
A jobb minőségű lakóházak szórása is viszonylag alacsonyan,
jóllehet az előbbi érték kétszerese körül alakult. Ezt leginkább az
befolyásolta, hogy a vályogtégla messze a legelterjedtebb formája
volt az alföldi építkezésnek. Nemcsak olcsó, hanem a folyóvízi
felszínformálás következtében könnyen hozzáférhető, lényegében
széles körben elterjedt építőanyag volt. Valójában az egyetlen,
amit az agrártársadalom zöme képes volt megfizetni.
Az „orvoslátta holtak”, vagyis a haláluk előtt orvosi kezelésben
részesültek aránya, hasonlóan az írni-olvasni tudók átlagához, magasnak tekinthető, ami alighanem az Alföld egyik jellemző vonása
ekkortájt. Az elhunytak 60 százaléka részesült valamilyen egészségügyi ellátásban. Ez egyszerre mutatja a lakosság igényét, valamint anyagi és infrastrukturális lehetőségét az egészségügyi szolgáltatás terén. Ennek ellenére voltak olyan vidékek, települések,
ahol a mutató rendkívül alacsonyan állt. Megesett, hogy senki sem
fordult a regisztráltak közül orvoshoz, ami jól érzékelteti a nemcsak területi különbségeket, de a szokásokat és a mentalitásbeli eltéréseket is látványosan tükrözi.
Végül, a legnagyobb területi egyenlőtlenséget az utolsó változó, az egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövedelem
adta, amit leginkább a természetföldrajzi és a helyi gazdasági, kereskedelmi viszonyok befolyásoltak. Az egy főre eső összeg nagyjából 80 aranykorona körül alakult (vö. 4. táblázat), ami a század-

45

A szórás kiszámításának módszerét lásd: Freedman, David – Pisani, Robert – Purves, Roger: Statisztika. Bp., 2005. 77–99. (Statisztikai Módszerek a Társadalomkutatásban). Továbbá lásd még: Regionális elemzési
módszerek i. m. 109.
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fordulón, jó esetben, egy malomipari napszámos kéthavi keresetének felelt meg.46

3. ábra. A fejlettségi mutatók (fm 1–6) hisztogramjai
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: a hisztogramok a mutatók standardizált értékeinek százalékos
megoszlását mutatják az átlaghoz (0,0) viszonyított 0,5 szórásközönként.
Például az a-ábrán jól látszik, hogy az adatok 20 százaléka az átlag feletti
félszórásnyi távolságra helyezkedik el, illetve az adatok 68,2 százaléka az átlag alatt és felett 1-1 szórásnyi távolságra van.

Mindezek után jól látható a 3. ábra hisztogramjain (a–f), hogy az
adatok kellőképpen szóródnak ahhoz, hogy érzékletesen tárják fel
a fejlettség területi egyenlőtlenségeit, annak sajátos földrajzi tér46

Klement J.: Gőzmalmok i. m. 100.
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szerkezetét.47 A vizuális kiértékelést ugyanakkor nagyban segítette, hogy az adatokat a szórásuk figyelembevételével csoportosítottam öt- vagy háromfokozatú bontásban. Átlagosnak tekintettem
egy-egy mutató esetében azokat a településeket, amik az átlaghoz
legközelebbi ±10 százalékba estek; átlag felettinek és alattinak
azokat, amik az átlagtól ±10 és ±30 százalék közötti tartományba
kerültek, valamint magasan átlag felettinek s mélyen átlag alattinak azokat, amik ennél magasabb illetve alacsonyabb értékkel voltak jellemezhetők. A háromfokozatú skálán pusztán az átlag feletti, az átlagos és az átlag alatti generalizálást tartottam meg. Ebben
az esetben is ugyanazt értettem átlagos (átlag körüli) alatt, mint
amit az ötfokozatú bontásnál.
A fejlettségi mutatók között legtöbbször gyenge pozitív kapcsolat állapítható meg (3. táblázat). Néhány esetben előfordul,
hogy a korrelációs együttható eléri a +0,4 és a +0,5 közötti értéket,
ami szorosabb, lényegében közepes erősségű egyirányú összefüggésre utal.48 Ilyennek tekinthető az 5. kapcsolata a 2. és a 4. mutatóval. Eszerint, minél nagyobb volt az Alföldön a nem mezőgazdasági keresők aránya egy településen, az orvosi szolgáltatást
igénybevevők köre is általában magasabbnak bizonyult, mint
ahogy az el- és a bevándorlók aránya is kedvezőbben alakult ezeken a vidékeken. A másik véglet, amikor két változó között valójában elhanyagolható a kapcsolat, több mutatót is érint. Az egy
mezőgazdasági keresőre jutó tiszta jövedelem nem befolyásolta
sem a vándorlási egyenleget, sem a jobb minőségű lakóházak arányát. Azért nem, mert az agrártársadalom nagyobbik felének nem
volt földje, így az abból származó tiszta jövedelem sem gyakorolhatott közvetlen hatást anyagi helyzetére. Utóvégre az sem meglepő, hogy a jobb lakáskörülmények és az egészségügyi ellátás gyakoribb használata között szintén hiányzik az összefüggés.
47

48

A hisztogram elkészítésének és értelmezésnek metódusát lásd: Freedman
et. al.: Statisztika, i. m. 51–76.
A korreláció kiszámításához lásd: uo. 145–187. vö. Regionális elemzési
módszerek, i. m. 137–142.
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3. táblázat.
A fejlettségi mutatók egymás közötti kapcsolata, korrelációja
fm.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

..
0,23
0,15
0,16
0,26
0,20

2.
0,23
..
−0,03
0,20
0,41
0,21

3.
0,15
−0,03
..
0,19
0,28
−0,09

4.
0,16
0,20
0,19
..
0,49
−0,05

5.
0,26
0,41
0,28
0,49
..
0,11

6.
0,20
0,21
−0,09
−0,05
0,11
..

Magyarázat:
fm – fejlettségi mutató
1. írni-olvasni tudók aránya a 6 éven felüli népességből
2. „orvoslátta halottak” aránya
3. jobb minőségű lakóházak aránya
4. vándorlási egyenleg rátája
5. nem mezőgazdasági foglalkozásúak aránya a keresőkből
6. egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövedelem
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás

Mindent összevetve a kiválasztott mutatók, a szűkös forrásadottsághoz képest, megkötésekkel ugyan, de alkalmasak arra, hogy
képet alkossunk az Alföld század eleji, belső fejlettségi térszerkezetéről. Ehhez két számítógépes adatbázist építettem és egy digitális alaptérképet szerkesztettem. A hármat egymással összefűzve
lehetővé vált a fejlettség szintjeinek térképi megjelenítése.
A fent említett, és néhány ezen kívül használt, szintetikus (utólagosan előállított) mutatók preparálásához több elsődleges adat –
mint például a települések lélekszáma, területe, művelés alatt álló
földjeinek kiterjedése vagy a települések földrajzi koordinátái, stb.
– kigyűjtésére volt szükség. A fejlettségi különbségek meghatározásához egy 154 ezer adatból álló adatbázist, míg a fejlettség övezetes térbeli rendjének megállapításához, a területi autokorrelációhoz és a területi mozgóátlag kiszámításához egy 850 ezer, több-
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nyire a települések közötti légvonalbeli távolságokat tartalmazó
adatbázis felépítése vált nélkülözhetetlenné. Az Alföld területén (a
trianoni határokat is figyelembe véve) összesen 818 település volt
megszámlálható 1926-ban. Ebből 786 már 1910-ben is önálló közigazgatási egységként funkcionált. Tehát 32 olyan település volt,
ami a századelőn még nem létezett, később önállósult, egyesült
vagy alapították – mint például a nagyváradi káptalan által 1911ben fundált, majd 1912-ben már működő Újiráz, főleg földművesekkel és dohánykertészekkel betelepített községe a Kis-Sárréten.49 Mindent egybevetve több mint 1 millió adat felhasználásával, elemzésével igyekszem képet alkotni a századelő Alföldjének
területi fejlettségi egyenlőtlenségeiről.
Az adatbázisok mellett nagy nehézséget okozott, hogy a korszakból nem állt rendelkezésre olyan, trianoni változásokat is figyelembe vevő, községhatáros térkép, amit az ábrázolás során alkalmazhattam volna. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az 1920
és 1923 között koncentráltan végbement változások, főleg a határ
menti részeken, jelentősen átalakították a községek közigazgatási
területeit. A digitális alaptérkép elkészítésekor figyelemmel kísértem a főleg 1902 és 1926 között Alföldön végbement változásokat, nemcsak a határ menti zónában, hanem a belső részeken is,
ahol számos település olvadt össze vagy önállósult, amire korábban már utaltam. Ráadásul jó néhány esetben egy-egy községnek,
városnak olyan külterületi részei is adódtak, amikkel földrajzilag a
település nem érintkezett. Ezek egy másik falu, hajdani mezőváros
közigazgatási területén képeztek zárványt, enklávét. A kaotikus
viszonyok áttekintésében a legnagyobb segítséget a Néprajzi Múzeumban fellelhető, 1925 őszén-telén keletkezett iratok, azaz a
közigazgatási tájékoztató lapok, valamint a Zentai László, Kósa
49

Néprajzi Múzeum Budapest, Etnológiai Archívum, Dokumentációs Gyűjtemény, Statisztikai Gyűjtemény, Közigazgatási tájékoztató lapok 1925, (a
továbbiakban: NM EAD KTL) Nr. St-511-1. Újiráz község iratai. A további településeket, amik az elemzésből kimaradtak lásd a Függelék, Jelmagyarázat-megjegyzés c. részénél.
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Pál által szerkesztett atlasz térképlapjai nyújtották.50 Az adatok kiértékelését MsExcel programmal, térbeli megjelenítését pedig
ArcView GIS szoftverrel végeztem.
FEJLETTSÉGI ELEMEK TERÜLETI DIFFERENCIÁI
ÍRNI-OLVASNI TUDÓK (fm1)
A legtöbb olyan kutatásban, ami a modernizáció vagy a fejlettség
szintjét elemzi, különösen történeti perspektívában, szerepel a lakosság írni-olvasni tudásának az aránya.51 Magyarország 6 éven
felüli népességének 1880-ban még csak 44 százaléka, harminc évvel később már 69 százaléka rendelkezett efféle képességgel. Ekkor az Alföldön élőknek már csaknem háromnegyede tudott írni és
50

51

NM EAD KTL, továbbá: A történelmi Magyarország atlasza és adattára
1914. Szerk.: Zentai László, Kósa Pál (tudományos szerkesztők). Pécs,
2005. Végül: Magyarország helységnévtára. Tekintettel a közigazgatási,
népességi és hitfelekezeti viszonyokra. Szerk.: Dvorzsák János. Verlag der
„Havi Füzetek” kiadása, Budapest, 1882; A Magyar Korona Országainak
helységnévtára 1888. Szerk. Jekelfalussy József. Bp., 1888.; A Magyar Korona Országainak helységnévtára 1892. Szerk.: Jekelfalussy József. Bp.,
1892; A Magyar Korona Országainak helységnévtára 1898. Szerk.: Jekelfalussy József. Budapest, 1892; A Magyar Korona Országainak helységnévtára 1900. Szerk.: Jekelfalussy József. Bp., 1892; A Magyar Korona Országainak helységnévtára 1902. Szerkeszti a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1902.; A Magyar Szent Korona Országainak helységnévtára 1907. Szerkeszti és kiadja a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, Budapest, 1907; A Magyar
Szent Korona Országainak helységnévtára 1913. Bp., 1913; Magyarország
helységnévtára 1926. Szerkeszti és kiadja a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1926. Magyarország közigazgatási és közlekedési térképe 1926. (A „Magyarország Helységnévtára 1926.” melléklete.) Szerkesztette és kiadja a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. I–
XVIII. térképlapok. In: Magyarország helységnévtára 1926 i. m.
Beluszky P.: Kárpát-medence i. m. 349.
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olvasni, ami önmagában mutatja, hogy az országos viszonyokhoz
mérten a régió kedvezőbb adottságokkal rendelkezet, többségében
magyarlakta terület volt. Népességét nem „kockázta” oly mértékben a kisebbségek mozaikossága, mint más országrészekét. A századelőre a magyar lakosság aránya több alföldi megyében (Csongrádban, Jász-Nagykun-Szolnokban, Hajdúban és Szabolcsban) is
elérte a 99 százalékot.52
Ennek ellenére a táj területi különbségei jelentősnek mondhatók. Kiemelkedően magasak az arányok (85 százalék felettiek) a
fővárosban és a környékén elhelyezkedő településeken, Dunapataj
és Kalocsa térségében, Békéscsaba és Szarvas vidékén, valamint a
Debrecentől délre fekvő, összefüggő területen, Kaba–Földes–Berettyóújfalu–Derecske vonalában. Ezzel szemben a legkedvezőtlenebb helyzetben a nyírségi falvak voltak. Sok település 6 éven felüli lakosságának még fele sem tudott írni-olvasni. Ilyen volt például Nyírábrány, Kállósemjén vagy Nyírjákó – az utóbbiban ez
mindössze 38 százalék körül alakult; de hasonlóan rossz helyzetben volt a Bihar megyei Méhkerék (40 százalék) is.
Összességében négy, egymástól jól elkülönülő belső régióra
bomlott az Alföld – írni-olvasni tudás tekintetében (4. ábra). Először is a Budapest–Kalocsa vonalú Duna-mellék emelkedett ki.
Másodszor a Szeged–Nyíregyháza vonal menti kiszélesedő tiszántúli régió került különösen kedvező helyzetbe. Harmadszor, e kettő között egy átmeneti zóna húzódott a Duna–Tisza közi területen,
meglehetősen szélsőséges mintázatot mutatva. Negyedszer, a
Nyírség, a Rétköz és a Bodrogköz összefüggő vidékén alakult ki
az analfabéták inerciájával leginkább terhelt belső régió, az Alföld
északkeleti felében. Hozzátartozik azonban, hogy ehhez képest a
Beregi- és a Szatmári-síkság, lényegesen kedvezőbb helyzetű vidék volt.

52

MSK Ús. 42. kötet: 26*–27*.
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4. ábra. Az írni-olvasni tudók aránya a 6 éven felüli népességből,
1910 (fm1)
Forrás: MSK Ús. 42. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 72,34 százalék, szórás = 10,65 százalék, magasan az
átlag felett (95,27–80,58), átlag felett (80,57–74,97), átlag körül (74,96–
69,21), átlag alatt (69,20–59,13), mélyen az átlag alatt (59,12–36,79).

A területi egyenlőtlenségek mellett a városok és a falvak szintjén
is lényeges különbségek mutatkoztak (4. táblázat). Egyfelől az alföldi városok lakossága körében az írástudók aránya 80 százalék
körül alakult, csak a kisvárosok és a járási funkciókkal is rendelkező települések szintjén csökkent 75 százalék körüli értékre.
Másfelől, a főváros ebben a tekintetben is messze kiemelkedő volt,
az arány megközelítette a 93 százalékot. Összességében a városokhoz képest, a falvakban sem volt rossz a helyzet, az országos átlagot meghaladva, mintegy 72 százalékra tehető az alfabetizáció –
természetesen nagy regionális eltérésekkel a háttérben.
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4. táblázat
A fejlettségi mutatók különböző bontásban szereplő átlagértékei
Fejlettségi zónákban
és települések szintjein
Fejlettségi zónákban
Magasan az átlag feI.
lett
II. Átlag felett
III. Átlag körül
IV. Átlag alatt
V. Mélyen az átlag alatt
Városokban
Főváros
Regionális központok
Megyeközpontok
Középvárosok
Kisvárosok
Járási funkciókkal is
rendelkező települések
Városok összesen
Falvakban

1.

A fejlettségi mutatók átlagértékei
2.
3.
4.
5.
6.

84,9

90,7

98,4

18,0

78,7 156,7

77,8
72,3
64,8
52,4

76,6
59,8
44,4
22,0

63,9
25,9
15,3
6,9

−0,7
−5,9
−10,0
−17,8

36,1 103,0
22,5 79,3
17,2 62,2
11,9 39,8

92,5
81,7
79,0
80,4
76,3

94,8
92,3
79,7
85,0
86,1

96,2 11,2
58,9
8,4
42,7
4,3
32,1 −0,2
25,8 −2,0

98,9 74,1
71,5 135,3
69,7 112,3
50,5 92,2
39,8 89,7

74,3

81,6

21,0 −5,7

34,3

85,5

80,7
71,8

86,6
57,0

46,1
2,7
24,8 −6,3

60,8
19,9

98,2
78,2

Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás.
Megjegyzés: a fejlettségi mutatók számkódjainak feloldását lásd: 3. táblázat.

„ORVOSLÁTTA HOLTAK” (fm2)
A felhasznált változók közül, talán összetettsége miatt, alighanem
az „orvoslátta holtak” mutató a legkülönlegesebb. A történeti földrajz látószögébe Beluszky Pál „emelte be”, miközben egyik legmarkánsabb eleme lett az általa végzett századelős modernizációs
vizsgálatnak. Kimutatta, hogy országos viszonylatban az alföldi
lakosság nagyobb arányban vette igénybe a kiépülőben lévő
egészségügyi ellátórendszer szolgáltatásait, amit a településállomány sajátos szerkezetének, kivált a mezővárosok sűrűségének tu-
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lajdonított. Amíg az országos átlag kereken 50 százalék,53 addig az
alföldi már csaknem 60 százalék volt, ahogyan azt már korábban
jeleztem, de Békés vármegyében meghaladta a 90 százalékot is,
míg Csanád és Hajdú vármegye inkább csak közelkerült ehhez az
értékhez.

5. ábra. Az elhunytak közül haláluk előtt orvosi kezelésben
részesültek aránya, 1901–1910 (fm2)
Forrás: MSK Ús. 46. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 59,68 százalék, szórás = 24,58 százalék, magasan az
átlag felett (98,15–84,68), átlag felett (84,67–67,65), átlag körül (67,64–
52,50), átlag alatt (52,49–36,11), mélyen az átlag alatt (36,10–0,00).

Amennyiben az eredményeket összevetjük az írni-olvasni tudók arányával és térszerkezetével (4. ábra), úgy rendkívül hasonló struktúra
figyelhető meg (5. ábra). A Közép- és Dél-Tiszántúl itt is kiemelkedik, kivált a Debrecen, a „Nagykun-Sárrét” és a Hódmezővásár53

Beluszky P.: Kárpát-medence i. m. 351.
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hely körüli rész, hasonlóan a Duna-menti és Duna–Tisza közi területekkel együtt. Lényegében az Alföld közel teljes területén összefüggő formában átlag fölött, döntően 70-90 százalék körül alakult
az „orvoslátta holtak” aránya. Az aprófalvas északkelet-alföldi terület csak átlagos, még inkább az alatti értékekkel jellemezhető.
Amíg városok esetében az átlag 87 százalék, addig a falvaknál
mindössze 57 százalék volt (4. táblázat).
JOBB MINŐSÉGŰ LAKÓHÁZAK (fm3)
A lakásminőségre vonatkozó adatok szintén gyakran szerepelnek
fejlettségi mutatóként a különféle szociológiai és geográfiai vizsgálatokban, éppúgy, mint az iskolázottságra vonatkozó értékek.
Ugyanakkor nemcsak a lakásviszonyokról nyerhető kép az előbbi
adatok segítségével, hanem egy-egy helyi közösség életszínvonalára és anyagi lehetőségeire is következtethetünk az index felhasználásával. Bár sokat elárul egy település társadalmáról, annak öszszetételéről, ha tudjuk milyen gyakoriak a két-, három- vagy többszobás lakóépületek, ha ismerjük, hogy egy főre mennyi légköbméter jut,54 csakhogy ilyen adatokkal nem rendelkezünk a századelő Alföldjéről. Ennek ellenére az 1910-ben publikált statisztikából két adatsor is felhasználható erre a célra. Említettem korábban,
hogy az Alföldön általánosan elterjedtek voltak a vályogból vagy
sárból épült házak, így ritkaságszámba ment, még a századforduló
után is, ha kőből vagy téglából, esetleg kő- vagy téglaalappal készültek. Ezért, tekintve az alföldi körülményeket, kifejezetten jó
vagy legalábbis jobb minőségűnek számítottak. Nemcsak az épület
volt tartósabb, hanem az életkörülmények is kedvezőbbé, egészségesebbé váltak az ilyen falak között.

54

Timár Lajos: Vidéki városlakók. Debrecen társadalma 1920–1944. Bp.,
1993. 76–78. (Mikrotörténelem, 6.)
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6. ábra. A jobb minőségű, kő- vagy téglaépítésű,
kő- vagy téglaalapozású lakóépületek aránya, 1910 (fm3)
Forrás: MSK Ús. 42. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 25,27 százalék, szórás = 24,79 százalék, magasan az átlag felett (100,00–97,19), átlag felett (97,18–35,71), átlag körül (35,70–
19,23), átlag alatt (19,22–12,26), mélyen az átlag alatt (12,25–0,00).

Az ország 3,1 millió lakóépületéből 1,2 millió, míg az Alföldön a
618 ezerből mindössze 175 ezer ingatlan számított úgynevezett
„jobb minőségűnek”. Az országos arányszám 39, az alföldi csak
28 százalék körül alakult,55 így a körülmények országosan is, de
különösen az Alföldön, joggal nevezhetők kedvezőtlennek. A táj
településeinek háromnegyedében a házaknak csak kevesebb mint
harmada volt jobb minőségű. Ennek ellenére számos településen,
leginkább a törvényhatósági jogú városokban (Baja, Debrecen,
Hódmezővásárhely, Kecskemét, Szeged) és azok környékén ala55

MSK Ús. 42. kötet, 10* – saját számítás.
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kultak a viszonyok kedvezőbben (6. ábra). Megfigyelhető az is, hogy
az Alföld északi és keleti peremterületein szintén jobb volt a helyzet,
főleg a közelben fekvő hegyvidék miatt, ahonnan egyszerűbb és olcsóbb formában lehetett beszerezni a követ mint építőanyagot. Emellett „hatalmas” összefüggő területek alakultak ki, elsősorban a Jászságban, a Hortobágyon és a Sárréteken, ahol kifejezetten rossz volt
az állapot. A házaknak átlagosan mindössze 7 százaléka épült téglából vagy kőből, illetve készült ilyen alapozással. Összességében a
városi házaknak közel fele, míg a falusiaknak már csak negyede volt
ilyen, „jobb minőségű” épület a századelőn (4. táblázat).
VÁNDORLÁSI EGYENLEG (fm4)
Az előzőekhez hasonlóan a vándorlási egyenleg szintén közvetve
utal egy terület fejlettségére, és mivel nem egy statikus állapotot
érzékeltet, hanem a „mozgást” ragadja meg, ezért részletesebben
tárgyalom.
A vándorlások többsége általában a fejlettebb vidékek felé irányul a fejletlenebb térségekből. Ezzel együtt lényeges hangsúlyozni, hogy ennél azért már a századelőn is sokkal árnyaltabb volt
a kép. A lakosság nemcsak a magasabb fejlettségű központokba,
mindenekelőtt a magasabb hierarchiai szintű városokba költözött
nagyobb arányban, hanem számos olyan falu volt még ezen kívül,
ami ekkor pozitív vándorlási egyenleggel bírt. Az 1901 és 1910
közötti időszakban összesen 153 település rendelkezet vándorlási
nyereséggel.56 Ezek döntő többsége (83 százaléka), talán meglepő,
56

Jelmagyarázat: v = város, f = falu, az értékek százalékban értendők. Bácsalmás
(v 8,95), Baja (v 2,03), Békéscsaba (v 0,66), Budapest (v 11,25), Cegléd (v
2,22), Debrecen (v 13,72), Dunavecse (v 2,08), Gyula (v 7,21), Hatvan (v
3,48), Heves (v 1,03), Kecskemét (v 2,78), Kiskőrös (v 10,37), Kiskundorozsma (v 0,18), Kiskunhalas (v 11,14), Kisvárda (v 9,89), Nagykálló (v 1,68),
Nagykáta (v 8,03), Nyírbátor (v 16,11), Nyíregyháza (v 5,07), Sárospatak (v
1,68), Sátoraljaújhely (v 9,98), Szeged (v 3,01), Szikszó (v 13,16), Szolnok (v
2,36), Újpest (v 16,83), Vác (v 7,12), Alattyán (f 0,52), Alsózsolca (f 6,34),
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de falu volt. Lakosságuk, pusztán bevándorlásból, átlagosan 13
százalékkal gyarapodott ebben az időben.
Az adatok alapján a vándorlási egyenleg jóval kedvezőbb volt
a Duna-mentén, a Gödöllői-dombság alföldi előterében, a Duna–
Tisza közén a Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét–Kiskunhalas zónáApostag (f 11,44), Bácsborsód (f 21,21), Beszterec (f 4,53), Biharkeresztes (f
2,25), Bogyiszló (f 5,71), Boldog (f 10,96), Borsodivánka (f 6,56), Cinkota (f
118,85), Csanytelek (f 3,75), Csepel (f 81,17), Csömör (f 9,01), Dab (f 5,22),
Dány (f 8,18), Demecser (f 1,54), Doboz (f 0,05), Dunaharaszti (f 41,95), Ecser
(f 11,2), Erk (f 1,73), Érsekcsanád (f 7,17), Farmos (f 8,23), Fülöpszállás (f
1,34), Galgahéviz (f 1,42), Gégény (f 4,59), Hajdubagos (f 5,18), Hejőcsaba (f
11,79), Irsa (f 6,05), Izsák (f 9,68), Jánoshalma (f 18,47), Jászdózsa (f 1,07),
Jászfényszaru (f 4,6), Jászszentlászló (f 0,66), Jásztelek (f 0,89), Karos (f
15,01), Kecel (f 5,46), Kékcse (f 3,61), Kerekegyháza (f 6,94), Kerepes (f
23,65), Kiskálló (f 11,09), Kiskunlacháza (f 2,92), Kiskunmajsa (f 5,56), Kispest (f 65,04), Kisrozvágy (f 12,89), Kistarcsa (f 86,16), Kóka (f 1,42), Kondoros (f 15,55), Körösszegapáti (f 13,93), Kunbaja (f 0,9), Külsőbőcs (f 1,36),
Luka (f 9,76), Magy (f 30,93), Magyarbánhegyes (f 24,71), Majosháza (f 3,38),
Medgyesegyháza (f 2,26), Méhkerék (f 2,51), Mezőgyán (f 1,05), Mezőzombor
(f 4,77), Nagydobos (f 0,88), Nagyecsed (f 1,97), Nagykamarás (f 38,61),
Nagylónya (f 3,05), Nagyrábé (f 6), Nagyszekeres (f 14,92), Nagyszénás (f
11,33), Nyíracsád (f 8,29), Nyírgelse (f 1,28), Nyírmada (f 5,44), Nyírmártonfalva (f 9,19), Nyírparasznya (f 16,42), Nyírpazony (f 5,44), Okány (f 5,26),
Ordas (f 2,07), Orgovány (f 22,16), Örkény (f 5,03), Pácin (f 0,63), Pesterzsébet
(f 73,11), Pilis (f 6,9), Poga (f 23,62), Rákóczifalva (f 15,78), Rákoscsaba (f
42,33), Rákospalota (f 88,34), Rákosszentmihály (f 91,05), Sajókeresztúr (f
0,14), Sajósenye (f 1,69), Sándorfalva (f 9,17), Sarkadkeresztúr (f 8,41), Sárrétudvari (f 2,58), Soroksár (f 29,78), Sükösd (f 2,94), Szabadszállás (f 6,52),
Szakoly (f 3,84), Szank (f 5,06), Szatmárököritó (f 4,11), Szentlőrinckáta (f
0,07), Szeremle (f 2,26), Szerep (f 4,98), Szigetcsép (f 15,39), Szigetszentmárton (f 4,85), Szigetszentmiklós (f 8,63), Sződ (f 35,44), Szőreg (f 2,57),
Tahitótfalu (f 0,35), Tápióbicske (f 2,03), Tápiógyörgye (f 0,84), Tápióság (f
12,03), Tápiósüly (f 10,46), Tápiószecső (f 11,11), Tápiószele (f 7,72), Tiszabecs (f 1,82), Tiszakarád (f 2,37), Tiszakürt (f 4,68), Tóalmás (f 8,74), Tököl (f
13,4), Tura (f 1,85), Tuzsér (f 0,84), Tyukod (f 36,52), Újhartyán (f 1,73),
Újlőrincfalva (f 0,26), Ura (f 31,31), Uszka (f 10,82), Üllő (f 10,72), Vácszentlászló (f 4,83), Vámosújfalu (f 2,68), Vasad (f 17,65), Vásárosnamény (f 6,98),
Vecsés (f 52,73).
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ban, a Szeged–Hódmezővásárhely–Békéscsaba vonalban, a Sárrét
északi részén, Debrecen és Nyíregyháza környékén, valamint az
Észak-Tiszántúl (e tekintetben) kifejezetten mozaikos területén (7.
ábra). Az egyik legfontosabb különbség ezek után, hogy az írniolvasni tudók és az „orvoslátta holtak” mutatója által kedvező adottságú, összefüggő területként kirajzolt közép- és dél-tiszántúli zóna
(talán régió), eltérő términtázatot mutatott a vándorlási egyenleg
alapján. A „várthoz képest” inkább az elvándorlás, és nem a bevándorlás volt jellemző erre a vidékre.

7. ábra. A vándorlási egyenleg rátája, 1901–1910 (fm4)
Forrás: MSK Ús. 46. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = −5,86 százalék, szórás = 13,62 százalék, magasan az
átlag felett (118,85–4,11), átlag felett (4,10 és −3,75 között), átlag körül
(−3,76 és −8,10 között), átlag alatt (−8,11 és −12,33 között), mélyen az átlag
alatt (−12,34 és −54,00 között).
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Lényegében három kiemelkedő bevándorlási központ, illetve célterület működött a 20. század első harmadában az Alföldön (8. ábra).57 Ezek közül kettő olyan, a táj peremén, a Kárpát-medence fő
vásárvonalán fekvő város volt, ahol az agglomerálódó környezetük a bevándorlók tömegének jelentős részét felfogta; és ahol már
nemcsak a kívülről érkezők migrációja, hanem a kezdődő szuburbanizáció összetett hatása is érvényesült. Budapest, majd később
Miskolc vidéke mellett a harmadik kiemelt vándorlási célpont
(már a századelőn) az Alföld egyik leggyengébb termőterületén
alakult ki, a főváros és Szeged közötti homokvidéken. A Duna–
Tisza közi célterület erős gravitációja – Budapest árnyékában is –
több tényező szerencsés konstellációjából fakadt. Először is a főváros és a dél-alföldi gazdasági súlypont (Szeged–Újvidék–Temesvár háromszög) közötti területen feküdt. Origójában volt egy
olyan köztes térnek, ahol az áramló tömeg (áru és népesség) félútra volt mindkét centrumterülettől. Másodszor, ezt az áramlást segítette elő, egyben határozta meg a Kárpát-medence egyik fő gazdasági ütőere, az Alföld második legforgalmasabb vasútvonala, ami
összekötötte e két centrumot, miközben átszelve a Duna–Tisza közét egyben dinamizálta is annak gazdaságát.58 Harmadszor, kiemelkedő szerep jutott a természetföldrajzi adottságoknak is, ami57

58

Az erre vonatkozó kutatási eredményeimet lásd: Szilágyi Zsolt: Vándormozgalom az Alföldön a 20. század első harmadában. Forrás 47, 2015: 7–
8 (július–augusztus), 2,2 ív, megjelenés alatt. Ehhez felhasznált fontosabb
források: MSK Ús. 42 és 99. kötet, valamint Az 1930. évi népszámlálás. I.
rész. Demográfiai adatok községek és külterületi lakott helyek szerint. Bp.,
1932. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 83. kötet.) (A továbbiakban: MSK Ús. 83. kötet.); Magyarország helységnévtára 1926.
Bp., 1926. (A továbbiakban: MH 1926.); A népmozgalom főbb adatai községenként 1901–1968. Összeállította: Klinger András. Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1969. (A továbbiakban: NFAK 1969.)
Prinz Gy.: Magyarország földrajza 1914 i. m. 105 vö. Magyarország gazdaságföldrajzi térképe. Teleki Pál és Cholnoky Jenő közreműködésével
hivatalos adatok alapján szerkesztette Fodor Ferenc. Bp., In Cholnoky J.:
A Föld és élete, i. m., melléklet. (A továbbiakban: MGT 1928).
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kor a 19. század utolsó évtizedeiben fellépő filoxérával szemben
immunis homoktalaj, amiben jócskán bővelkedett a szóban forgó
vidék, lehetővé tette a szőlőkultúra alföldi elterjedését. A szőlőben
gyakran gyümölcsösök is helyet kaptak, így az intenzív kertkultúra
egyre látványosabb formát öltött, a nagyobb városok, községek
körüli tanyákon, aminek növekvő kereslete elsősorban Budapesten
koncentrálódott, de idővel a külföldi piacok is megtalálták maguknak a Duna–Tisza közi zöldséget, gyümölcsöt. Mindez jelentős
munkaerő-kereslettel járt együtt, ami hozzájárult a pozitív vándorlási egyenleg kialakulásához, és évtizedeken át történő fenntartásához ebben a régióban.

8. ábra. Az Alföld vándorlási térszerkezetének főbb vonásai
a 20. század első harmadában
Forrás: MSK Ús. 42, 83, 99. kötet; MH 1926; NFAK 1969,
saját számítás és szerkesztés.
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A Budapest, Miskolc és Duna–Tisza közi migrációs célpontok „ölelésében” egy köztes zóna formálódott, ahol számos kisebb vándorlási központ, városok és falvak egész sora alakult ki. Lényegében
egy olyan, munkaerő-áramlás szempontjából kedvező fekvésű vidékről van szó, ahonnan mindhárom kiemelt vándorlási célterület
jól megközelíthető volt. Ugyanakkor a változatos tájak – mint a
Duna-mellék, a Pesti-síkság, a Gödöllői-dombság, a Kiskunság vagy
éppen az északi hegységelőtér vidékének találkozásai – kedvezően
befolyásolták e köztes zóna vonzerejét.
A legnagyobb, 10 százalékot meghaladó népességveszteséget
két, markánsan kirajzolódó terület „szenvedte el” a világháborút
megelőző évtizedben. Az egyik, a Nagykunság és a Jászság találkozásában fekvő falvakat, a másik pedig a Tiszahát és az ÉszakTiszántúl községeit ölelte fel. Az előbbi az Alföld legaszályosabb
részének számított, ahol az éves csapadékösszeg még az 500 millimétert sem érte el.59 Az utóbbi pedig az Alföld egyik leggyengébb termőképességű vidéke volt (9. ábra), ami a nyírségi, a szatmári, a beregi és a bodrogközi tájat foglalta magába.
A gyenge talaj, a középkori aprófalvas településszerkezet és a
kedvezőtlen földbirtokmegoszlás tulajdonképpen már az „indulásnál” lehetetlenné tette a helybéliek társadalmi mobilitását. Ebben a
konstellációban a növekvő „népességnyomás”, a terület túlnépesedéséhez, párhuzamosan pedig nagyarányú elvándorláshoz vezetett.
A helyzetet csak tovább rontotta, hogy Debrecenen és Nyíregyházán kívül más, nagyobb felvásárló piac, ami ösztönzőleg hathatott
volna a régió gazdaságára, nem volt a közelben. Ehelyett egy sor
belső piacközpont alakult ki a századfordulóra (Csenger, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mándok, Mátészalka, Nyírbakta, Nyírbátor, Nyírmada, Ricse és Vásárosnamény), amik alföldi viszonylatban meglepően kiterjedt, elsősorban tiszta vonzáskörzettel rendelkeztek.60
Kis súlyuknál fogva azonban képtelenek voltak (az adott szinten) a
59
60

Cholnoky J.: A Föld és élete i. m. 48–49. oldalak közötti térképlap.
NM EAD KTL – Az alföldi községek adatainak összesítése alapján tett
megállapítás, Sz. Zs.
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régió „modernizációs hídfőivé” válni. A helyi áru nagy része a távolabbi piacokon, a nagyobb szállítási költségek miatt, gyakran
versenyképtelen maradt. Mindezek eredőjeként, és az ipar hiányában, ami a mezőgazdasági munkanélküliek tömegét legalább részben foglalkoztathatta volna a területen, nem maradt más választása
sokaknak, minthogy szülőföldjüket hátrahagyva más vidékeken találjanak maguk és családjuk számára kedvezőbb körülményeket,
megélhetést.

9. ábra. Egy katasztrális hold termőterületre jutó
kataszteri tiszta jövedelem, 1935
Forrás: MSK Ús. 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: az adatok aranykoronában értendők.

Mindent összevetve a főváros modernizációban betöltött szerepe,
az iparosodásban élen járó szerkezeti átalakulása és a foglalkozásitársadalmi átrétegződése a lehetőségek miatt nagy népességet vonzott. A Duna–Tisza közén egyre inkább a főváros növekvő lakos-
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ságának élelmiszerellátására rendezkedtek be. A nyomában járó
termelésszerkezeti átalakítás életre hívta a táj új gazdasági húzóágazatának, a kertkultúrának kialakulását. A vándormozgalom
szempontjából csak valamivel később formálódó „határ menti zónában” pedig a századelőn még mindig a malomipar számított
szinte egyedüliként olyan húzóágazatnak, ami közvetve jelentős
lakosságot vonzott. Ez a terület nem összefüggő, hanem mozaikos
mintázatot mutatott, melynek főbb „színeit” az itt sorakozó malomipari központok, Baja, Szeged, Békéscsaba, Debrecen és Nyíregyháza adta a századfordulós években.61
NEM MEZŐGAZDASÁGI KERESŐK (fm5)
A nem mezőgazdasági foglalkozású keresők, vagyis az iparban és
a szolgáltatásban dolgozók aránya ismét csak közvetve utal egyegy terület fejlettségi szintjére. Jól mutatja, hogy a választott időpillanatban (1910) éppen hol tartott a foglalkozásszerkezeti átalakulás. Azokon a településeken, ahol ipar, elsősorban gyáripar – ha
csak szerény keretek között is, de – meg tudott telepedni, döntő,
ám nem kizárólagos szerepe volt az átrétegződés folyamatában.62
Fontos továbbá az 1870-es évektől vidéki városokban, kisvárosokban kiépülő közigazgatási intézményrendszer is. Ezeknek a településeknek rövid idő alatt jelentősebb hivatalnoki, értelmiségi
rétegei alakultak ki, amiknek fogyasztási igényei és szokásai a
szolgáltatások bővülő körét hívta életre lokális szinten.

61
62

Vö. MGT 1928.
Gyáni G.: Az urbanizáció Magyarországon a 19–20. században. Limes
11., 1998. 2–3 sz., 87–100.
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10. ábra. A nem mezőgazdasági keresők aránya, 1910 (fm5)
Forrás: MSK Ús. 48. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 22,37 százalék, szórás = 14,80 százalék, magasan az
átlag felett (99,52–61,56), átlag felett (61,55–26,44), átlag körül (26,43–
19,48), átlag alatt (19,47–15,34), mélyen az átlag alatt (15,33–1,11).

Tulajdonképp a kirajzolt térszerkezet (10. ábra), nem meglepő
módon, leginkább az iskolázottság (fm1) és az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével (fm2) mutatott hasonlóságot. Az ott leírt
térszerkezeti sajátosságok többé-kevésbé itt is érvényesek, ezért
ennek részletezésétől eltekintek. Természetesen markáns különbség mutatkozott a városok és a falvak között. Az előbbiekben az
átlag 60, az utóbbiakban már csak 20 százalék körül alakult. Megfordítva, a falvak többségében, közel kétharmadában, a lakosság
több mint 80 százaléka a mezőgazdaságból élt. Ezért különösen
fontos a valójában mezőgazdasági viszonyokat, természetföldrajzi
adottságokat és értékesítési lehetőségeket összegző, kataszteri tiszta jövedelmet – mint mutatót – beemelni a fejlettség területi egyenlőtlenségének vizsgálatába.
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EGY MEZŐGAZDASÁGI KERESŐRE JUTÓ
KATASZTERI TISZTA JÖVEDELEM (fm6)
A 19. század közepére, főleg az adóbevételek növelése céljából,
megnőtt az igény a mezőgazdasági termelés pontosabb felmérésére és a valóságot korábbinál megbízhatóbb módon tükröző birtokviszonyok rögzítésére. Az „ideiglenes” kataszter felvételét, mintegy 40 millió földrészlet számbavételét, 1850-ben kezdték meg.
Az összeírás egészen 1884-ig érvényben maradt, amikor is az
1875. évi 7. törvénycikk eredményeként elkészült az állandó kataszter. Az ebben szereplő adatok már lényegesen pontosabbnak
tekinthetők, jóllehet ezek ellen is számos kifogást emeltek a kortársak, így a hibák kiküszöbölése egyre sürgetőbbé vált, amiről
majd csak az 1909. évi 5. törvénycikk rendelkezett.63
A felméréskor nemcsak a tulajdonos nevét és a birtok pontos
méretét rögzítették, hanem a birtokot művelési áganként a nyolc
minőségi osztály egyikébe is besorolták. A becslést az „osztályozási vidékeken” úgy végezték el, hogy az egyes földrészleteken
elérhető jövedelem megállapításakor figyelembe vették például az
elmúlt évek terméshozamát, a termelői árak alakulását, a termelői
költségeket, az értékesítéshez szükséges közlekedési viszonyokat,
sőt a piactól való távolságot is. Az ezek alapján kapott értéket, a
kataszteri tiszta jövedelmet, 1892-ig forintban, ezt követően
aranykoronában fejezték ki (5. táblázat).

63

Oros István: A földterület mezőgazdasági hasznosítása Magyarországon.
Statisztikai Szemle 75, 1997 4–5 sz. 400–415. 404. illetve a következő két
bekezdésben szereplő megállapítások egy része is innen van: uo. 409–411.
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5. táblázat
A mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területek művelési
ágankénti kataszteri tiszta jövedelme 1884-ben és 1903-ban

Művelési ág

Szántó
Kert
Rét
Szőlő
Legelő
Erdő
Nádas
Terméketlen
terület
Összesen,
illetve átlag

Terület
(ezer katasztrális
hold)

Kataszteri tiszta Egy katasztrális
jövedelem
holdra jutó tiszta
(millió
jövedelem
aranykorona)
(aranykorona)
1884
1903
1884
1903
210,6 215,4
9,40
9,19
10,2
10,2
14,04
14,01
37,0
35,6
6,29
6,05
16,4
7,8
22,15
19,26
17,0
14,6
2,27
2,03
19,4
18,6
1,22
1,18
1,2
1,0
7,42
7,47

1884
22 401
726
5 881
740
7 498
15 871
162

1903
23 427
728
5 880
405
7 178
15 751
134

3 208

2 986

..

..

..

..

56 488

56 488

311,8

303,2

8,97

8,46

Forrás: Oros I.: A földterület i. m. 410. adatai alapján, saját számítás, átváltás.
Megjegyzés: Oros a területi értékeket hektárban, a jövedelmet forintban adta
meg. Ezek átváltását a következők szerint végeztem: 1 hektár = 1,738
kat. hold (1874. évi 8. törvénycikk), 1 forint = 2 aranykorona (1892. évi
17. törvénycikk).

Bármennyire is törekedtek a pontosságra, egy ekkora vállalkozásnál – aminek méretét jól mutatja, hogy azóta sem készült hasonló
összeírás –, természetes velejárója a kisebb-nagyobb hibák elkövetése. A legnagyobb probléma, amit már a századelőn is hangsúlyoztak, az, hogy a tiszta jövedelem becslésénél az optimális viszonyokat (többéves átlag, átlagos gazdálkodás, stb.) vették figyelembe, és a történt változásokat is csak alkalmanként vezették be a
nyilvántartásba. Ráadásul kiderült, hogy a „tévedések” egy része a
nagybirtokok javára történt. Tekintve, hogy ezen az összeíráson
alapult a földadó kivetése (1913-ig a kataszteri tiszta jövedelem
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negyede, később már csak ötöde volt az adó kulcsa), lényeges különbségekről van szó. Ezeket a torzításokat kiküszöbölni napjainkban aligha lehet, de kétségtelen, hogy már a korban léteztek
olyan becskések, amik szerit a földeken elérhető tényleges nettó jövedelem a becsléskor meghatározott érték két és félszeresére rúgott.
Nos, az előbbiek tükrében a kataszteri tiszta jövedelem a természetföldrajzi (táji) adottságokat, a mezőgazdasági termelés színvonalát, a piacrajutás, az értékestés körülményeit, lehetőségeit együttesen tükrözi. Tehát a fejlettségre utaló gazdasági vonásokat is magába foglalja – az előbbiek mellett azzal a megkötéssel, hogy ahol a
földnélküli, mezőgazdasági munkából élő cselédek és napszámosok
aránya magasabb volt, ott az általuk előállított anyagi javak, ez
esetben a kataszteri tiszta jövedelem, nem őket gyarapította elsődlegesen, így a település fejlettségét is alig, vagy csak közvetve befolyásolta. Az ebből származó torzításokat igyekszik tompítani az
a módszertani megfontolás, hogy a tiszta jövedelmet egy mezőgazdasági keresőre vetítsük le; kialakítva ezzel egy olyan mutatót,
ami „képzeletben” szétosztja a szóban forgó bevételt. Valahogy
úgy, mint amikor a GDP adatokat egy főre számítva használjuk.
A századelőn országosan egy mezőgazdasági keresőre 27, az
Alföldön háromszor több, 89 aranykorona jutott,64 igaz az átlag
ennél valamivel alacsonyabb, nagyjából 80 aranykorona körül alakult a régióban, ahogy arra már korábban is utaltam. Ennek ellenére számos olyan község volt az Alföldön, ahol még az országos értéket sem érte el az index. Ilyen volt például a Békés megyei Gá64

Az 1903-as adatok alapján a művelés alatt álló területek összjövedelme
országosan 303,2 millió aranykorona volt, 1900-ban a mezőgazdasági keresők száma 11 399 122 fő, 1910-ben 11 193 807 fő volt, így az egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövedelem 26,6 és 27,1 aranykorona, hozzávetőlegesen 27 aranykoronát jelentett (MSK Ús. 48. kötet,
24* és lásd 5. táblázat). 1910-ben a trianoni Alföld területén 840 809 fő
kereste kenyerét az agrárszektorban, a területen a kataszteri tiszta összjövedelem 74 436 217 aranykorona volt (MSK Ús. 48, 99. kötet – saját számítás alapján). Ebből adódik, hogy a vizsgált tájon egy mezőgazdasági keresőre 88,5 aranykorona jutott.
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doros, a Zemplén megyei Károlyfalva, a Szatmár megyei Penészlek vagy az Ung megyei Győröcske, de a sort bőven lehetne még
folytatni.65 Ebből is kitűnik, hogy bár ezek a települések meglehetősen elszórtan helyezkedtek el a tájban, mégis nagyrészük az
északkeleti vidéken koncentrálódott. S persze akadt jó néhány
olyan hely is (a táj településállományának több mint ötöde!), ahol
az alföldi átlag kétszeresét, 160 aranykoronát bőven meghaladó
összeg esett egy mezőgazdasági keresőre. E községek zöme a délalföldi, a közép- és dél-tiszántúli területekről került ki. A három
legmagasabb érték a Békés megyei Pusztaföldvár, a Csongrád megyei Fábiánsebestyén és a Csanád megyei Mezőhegyes községeket
jellemezte.66
65

66

Rövidítések magyarázata: Be. = Bereg, Bé. = Békés, Bi. = Bihar, Bo. = Borsod, BB = Bács-Bodrog, Csa. = Csanád, Cso. = Csongrád, He. = Heves,
Ha. = Hajdu, JNSz = Jász-Nagykun-Szolnok, PPSK = Pest-Pilis-Solt-Kiskun,
Z. = Zemplén, Szab. = Szabolcs, Szat. = Szatmár, U. = Ung, vm. = vármegye. Gádoros (Bé. vm. 16,8), Károlyfalva (Z. vm. 19,1), Penészlek (Szat. vm.
20,4), Győröcske (U. vm. 20,6), Dunaegyháza (PPSK vm. 21,7), Tiszaszalka
(Be. vm. 22,6), Encsencs (Szab. vm. 22,9), Panyola (Szat. vm. 24,9), Papos
(Szat. vm. 25,5), Méhtelek (Szat. vm. 25,6), Kótaj (Szab. vm. 25,7), Ugornya
(Be. vm. 25,9), Eperjeske (Szab. vm. 26,4), Sándorfalva (Cso. vm. 26,6), Záhony (U. vm. 26,8 aranykorona).
A rövidítések magyarázatát lásd a 65. lábjegyzetnél. Besenyszög (JNSz vm.
160,6), Csorvás (Bé. vm. 161,1), Nagyrábé (Bi. vm. 161,7), Püspöklele (Csa.
vm. 161,8), Újkígyós (Bé. vm. 162,9), Berettyószentmárton (Bi. vm. 163,5),
Áporka (PPSK vm. 164,2), Pestszentlőrinc (PPSK vm. 165,3), Magyartés
(Cso. vm. 166,1), Szakáld (Bo. vm. 171,1), Harta (PPSK vm. 175,1), Mezőnagymihály (Bo. vm. 176,5), Kisszállás (BB vm. 180,2), Szentetornya (Bé.
vm. 182,6), Tápiószentmárton (PPSK vm. 185,0), Újlőrincfalva (He. vm.
185,4), Baja (BB vm. 188,0), Tiszaújfalu (PPSK vm. 190,4), Nagyszénás
(Bé. vm. 190,5), Kondoros (Bé. vm. 190,9), Békéssámson (Bé. vm. 195,5),
Bácsborsód (BB vm. 199,3), Dombegyház (Csa. vm. 199,7), Kuncsorba (JNSz
vm. 205,8), Debrecen (Ha. vm. 206,1), Egerfarmos (Bo. vm. 209,1), Nagymágocs (Cso. vm. 217,8), Mátételke (BB vm. 240,6), Derekegyház (Cso. vm.
244,7), Alag (PPSK vm. 249,3), Pusztaföldvár (Bé. vm. 266,9), Fábiánsebestyén (Cso. vm. 306,7), Mezőhegyes (Csa. vm. 318,5 aranykorona).
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11. ábra. Egy mezőgazdasági keresőre jutó
kataszteri tiszta jövedelem, 1910 (fm6)
Forrás: MSK Ús. 48, 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 79,60 aranykorona, szórás = 39,75 aranykorona, magasan az átlag felett (318,49–121,10), átlag felett (121,09–90,01), átlag körül
(90,00–69,88), átlag alatt (69,87–54,61), mélyen az átlag alatt (54,60–0,00).

Összességében a legkedvezőbb helyzet a Hajdúság–Nagykunság–
Nagy-Sárrét–Viharsarok összefüggő területén alakult ki 1910-re,
ahol a vizsgált átlagérték 100–150 aranykorona körül mozgott (11.
ábra). A kiváló talajadottság mellett szerepet játszott ebben a magas várossűrűség is, ami kedvezően hatott az értékesítési viszonyokra. A mutató által körberajzolt átlagon felüli vidéket északkelet és délnyugat felől két, átlagon aluli régió fogta közre. Mindkettő magját rossz termőképességű homoktalaj adta. Az ÉszakTiszántúllal szemben a Duna–Tisza közi terület előnyösebb helyzetben volt Budapest közelsége és a formálódó kertkultúra miatt.
Ráadásul az aprófalvas vidékkel szemben a két folyó közén nagy
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kiterjedésű mezővárosok egész sora illeszkedett a tájba, ahol a piaci lehetőségek is lényegesen jobbak voltak – a forgalmas Budapest–Cegléd–Kecskemét–Szeged vasútvonalról, ami dinamizálta a
táj gazdaságát, nem is beszélve. Ezek együttesen sokat javítottak a
természeti adottságokon, ami a kapott értékekben egyértelműen
visszatükröződik. Végül, sávként húzódott az Alföld nyugati peremén, Ráckevétől Bajáig az a szintén kimagasló értékekkel jellemezhető terület, amit később Erdei Ferenc egyszerűen „Dunamelléknek”, víz menti falvak kertkultúrájának nevezett.67
A TÁJ BELSŐ FEJLETTSÉGE A SZÁZADELŐN
A FEJLETTSÉG TÉRSZERKEZETE
Az előzőek során röviden szóltam a kiválasztott fejlettségi mutatók egyenkénti sajátos értelmezési lehetőségeiről, térszerkezeti jellemzőiről. Tulajdonképpen külön-külön is megrajzolják a táj fejlettségét egy-egy oldalról – mint „egydimenziós” mutatók. Mindazonáltal Nemes Nagy József éppen az ilyen eljárásokkal kapcsolatban fejezi ki aggályát, hogy mindez „azt az implicit feltételezést
tartalmazza, hogy az egyes sajátos társadalmi-gazdasági dimenziók térszerkezete egymástól független. Erről azonban szó sincs. A
gazdaság értéktermelési jellemzői, a humán adottságok, az infrastruktúra, ugyanis nem egymástól elszigetelten vannak jelen a térben, hanem kölcsönkapcsolatban léteznek, elemeik sajátosan kombinálódnak.” Így, szerinte az „előzetes részekre bontás nem megengedhető”, amennyiben az a szándékunk, hogy „az eredetileg meghatározni kívánt sokdimenziós jelenségre (azaz például a komplex
módon értelmezett térségi fejlettségre) kapjunk mérőszámot”.68 Úgy
vélem, gazdaság- és társadalomtörténeti, illetve történeti földrajzi
67

68

Erdei Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tiszaköz földje és népe. Bp., [1937],
9, 203. (Magyarország Felfedezése).
Nemes Nagy J.: Terek, helyek i. m. 309.
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vizsgálatoknál ezek az érvek még inkább indokoltak. Már csak
azért is, mert az alkalmazott mutatók szinte mindegyike valamilyen kompromisszumra kényszerít, hiszen olyan változókkal, mint
amivel a fejlettségnek jelenkori térszerkezeti vonásait általában
vizsgáljuk, csak korlátozott formában állnak rendelkezésünkre a
múltból. Éppen ezért a vizsgálatba beemelt legtöbb mutató csupán
közvetve utal az egykorvolt területi egyenlőtlenségek struktúrájára.
Miközben, pontosan ebből eredően, aligha nevezhetők egydimenziós változóknak, tekintve, hogy már önmagukban is igen komplex módon, számos adottság és folyamat eredőjeként jelezték a kiválasztott időpontban a táj pillanatnyi, ezért statikus, fejlettségi
térszerkezetének sajátosságait. Különösen jó példa erre a 2. és a 6.
mutató, vagyis az „orvoslátta holtak” és az egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszterei tiszta jövedelem, de ilyen volt a 3. mutató
is, a vándorlási egyenleg, ami inkább dinamikus, semmint statikus
változó. Mindezt figyelembe véve, éppen ezért, elfogadom ugyan
Nemes Nagy aggodalmát, egyben kritikus megközelítését, mégis,
kifejezetten indokoltnak tartom – ezért foglalkoztam külön fejezetben a kérdés gyakorlati megoldásával –, a mutatók egyenkénti
tárgyalását annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a „működésük” megértéséhez, hogy interpretációjuk segítse később a komplex fejlettségi mutató által rajzolt térszerkezet kontextualizálását.69
Követve Győri Róbert módszertani eljárását,70 a hat változót –
annak érdekében, hogy összegezhetők legyenek – egyenként standardizáltam,71 majd meghatároztam a kapott értékek számtani átlagát, amit az adott település komplex fejlettségi mutatójának tekintettem (lásd a függeléket). A kapott jelzőszámok 95 százaléka
egy szórásnyira (átlagos távolságra) van az átlagtól, ez utóbbi a
standardizálás miatt egyenlő a nullával. Összesen 40 olyan település volt, ami ennél nagyobb távolságra helyezkedett el negatív és

69
70
71

Ezt egy későbbi munkában tervezem elvégezni – Sz. Zs.
Győri R.: A térszerkezet i. m. 112.
Az eljárás módszertanát lásd: Regionális elemzési módszerek, i. m. 70.
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pozitív tartományban.72 Ezek bizonyultak a legalacsonyabb és a
legmagasabb fejlettségű településeknek az Alföldön. A legrosszabb
helyzetben Méhkerék, Penészlek, Nyírkércs, Fülpös, Nyíribrony,
Vasmegyer és Ramocsaháza volt többnyire a táj északkeleti régiójában, míg a legelőnyösebb pozícióban nyugaton a főváros és vidéke (Cinkota, Csepel, Kispest, Kistarcsa, Pesterzsébet, Rákoscsaba, Rákospalota, Rákosszentmihály, Soroksár, Újpest és Vecsés),
illetve a táj keleti felében északon Sátoraljaújhely, délen Mezőhegyes és a kettő között Debrecen emelkedett ki 1910-ben (12. ábra).
Az előbbiekből is kitűnik, hogy az Alföld belső fejlettségi különbségei markánsan kirajzolódtak már a századelőn is. Az egyik
„legváratlanabb” eredmény azonban, hogy a Tiszántúl túlnyomó
része egyetlen összefüggő tömbben, leszámítva az északkeleti
részt, az átlagon felüli és a magasan fejlett régiók közé tartozott.
Ilyen volt még a Duna–Tisza közi terület, a Duna-mellék és az
említett Budapest-vidék is. Ezeket egy keskeny, néhány tíz kilométernyi szélességű átmenetei sáv választotta el egymástól. A Duna–Tisza közén ez a tagoltság nemcsak észak–déli (folyókat követő) irányú, hanem nyugat–keleti szerkezetű is, mivel az átlagon felüli fejlettségű részek nem alkottak egymással összefüggő területet. Kecskemét és a Baja–Kiskunhalas–Szeged háromszög fejlett
térsége között húzódott egy, kelet felé folyamatosan kiszélesedő
olyan rész, ami egyértelműen az említett átmeneti zónának az
eleme. Ugyanakkor a tiszántúli tömb keleti peremén szintén meg72

Méhkerék (−1,255); Penészlek (−1,238); Nyírkércs (−1,179); Fülpös (−1,178);
Nyíribrony (−1,145); Vasmegyer (−1,034); Ramocsaháza (−1,027); Nagyrozvágy (−1,000); Derekegyház (1,001); Fábiánsebestyén (1,012); Szeged
(1,018); Kondoros (1,038); Gyula (1,040); Szikszó (1,046); Hejőcsaba (1,053);
Nyíregyháza (1,056); Pócsmegyer (1,100); Kisvárda (1,140); Dunakeszi
(1,143); Szolnok (1,328); Szerencs (1,346); Dunaharaszti (1,418); Baja (1,444);
Hatvan (1,468); Vác (1,506); Rákoscsaba (1,552); Kistarcsa (1,589); Vecsés
(1,620); Soroksár (1,685); Sátoraljaújhely (1,72); Mezőhegyes (1,833); Budapest (2,080); Debrecen (2,092); Újpest (2,386); Kispest (2,507); Csepel
(2,590); Pesterzsébet (2,669); Rákospalota (2,745); Cinkota (2,857); Rákosszentmihály (3,035).
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figyelhető egy nyugat felé elkeskenyedő, alacsonyabb fejlettségű
ék-terület, ami a bihari részt, beleértve a Sárrét aprófalvas keleti
területeit is magába foglalta.

12. ábra. Az alföldi települések fejlettsége
a komplex mutató ötfokozatos bontásában, 1910
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 0,00, szórás = 1,00, magasan az átlag felett
(3,035–0,512), átlag felett (0,511–0,133), átlag körül (0,132 és −0,130
között), átlag alatt (−0,131 és −0,382 között), mélyen az átlag alatt
(−0,383 és −1,255 között).

Végül további két, átlagosnál fejletlenebb vidék körvonalazódott
még a század eleji Alföldön. Az egyik inkább egy mozaikos, „lazább szövetű” szerkezetet mutató régió, ez a hegységelőtér alföldperemi, erősen városhiányos terület: a Jászsággal, a Borsodi-mezőséggel a Rétközzel és még a Hortobágy délről kapcsolódó részeivel együtt. A másik pedig, a már többször megfogalmazott, több
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vonatkozásban is hátrányos terület, az észak-tiszántúli régió volt,
amelynek része az Ecsedi-láp egykori területe, a Beregi- és a Szatmári-síkság, a Rétköz és ezek ölelésében csaknem a teljes Nyírség.
A FEJLETTSÉG TÖBBKÖZPONTÚ TÉRBELI RENDJE
Ezek után felmerül a kérdés: jogos-e úgy beállítani az Alföldet,
mint ahol meghatározó szerkezeti elem (volt) az úgynevezett nyugat–kelet irányú fejlettségi lejtő? Úgy vélem, e leegyszerűsítő koncepciónál azért jóval árnyaltabb a kép. A két világháború között
geográfiában és történettudományban is megfogalmazott tézis,73
ami egyébként „makacs” dogmává merevült azóta, már nem állja
meg a helyét – legalábbis nem egészében. A kanonizációs folyamat azonban olyan sikeres volt, hogy alig jut eszébe bárkinek is
kétségbe vonni a tézist – lényegében mint axiómát (amit nem kell
bizonyítani), fogad el szinte mindenki. Talán ezért is van az, hogy
nem akarták verifikálni, még kevésbé falszifikálni, például alföldi
vonatkozásban a „lejtő-koncepció” dogmáját. Sokan megelégedtek
a medencében általában jellemző nyugat–kelet irányú fejlettségi
lejtő kisebb országrészekre történő rávetítésével, anélkül, hogy
ennek bárki is utánajárt volna egy kisebb léptékű, ám nominális
szintű vizsgálattal. Sejteni vélem, hogy ennek a hiányosságnak milyen okai lehetnek, de erről most nem szólnék. Mindazonáltal a
Beluszky Pál által megkezdett munka, ami éket vert a megkövült
nézetbe, aminek eredményeként az Alföld jóval kedvezőbb helyzetben tűnik fel (ma már) a 19–20. század fordulóján, mint bármikor korábban, kiegészítést, pontosabban szólva árnyaltabb megközelítést „igényel”. Ehhez azonban választ kell adni arra, hogy kimutatható-e a fejlettség övezetes térbeli rendje úgy, mint ahogyan
73

Bulla B.: Az Alföld i. m. 58.; Bulla B. – Mendöl T.: A Kárpát-medence i.
m. 227. vö. Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. 5. kötet. Bp.,
1936. 538. – implicit utalás a török kori pusztulásból levezetve az Alföld
későbbi bajait.
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az például a Bécs vonzásában strukturálódó Dél-Kisalföld esetében megragadható volt.
Abból kiindulva, hogy általában a fejlett mellett fejlett, és a fejletlen mellett fejletlen település található, következik, hogy a centrumoktól távolodva többé-kevésbé koncentrikus gyűrűbe rendeződnek az eltérő, és egyre csökkenő fejlettségű települések. Ez a
Kisalföld déli részén – tekintve, hogy Bécshez fogható legközelebbi központ csak Budapest volt – ténylegesen kirajzolta az említett nyugat–keleti lejtőt.74 Ezzel szemben, már az eddig feltárt
eredményekből is látszik, hogy az Alföldön nem egy, hanem egyszerre több ilyen centrumterület is működött, jóllehet Budapest
sok tekintetben meghatározó volt, kivált a Duna–Tisza közi részen, ám hatása itt is csak korlátozottan érvényesült a Három Város (Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét) „nagy gravitációjú” tömbje
mellett. Ahhoz, hogy szemléletesebben láthassuk a centrumok körüli, egymásba fonódó övezetes térbeli struktúrát, két módszertani
megközelítés is felhasználható, egyfelől a területi autokorreláció,
másfelől a területi mozgóátlag eljárása.
A területi autokorreláció lényege,75 hogy minden település (ezúttal) fejlettségi mutatója mellé a szomszédos települések hasonló
értékeinek számtani átlagát rendeljük, majd a két adatsor között
korrelációt számítunk. Amennyiben a −1 és +1 közé eső index közelebb van a pozitív felső értékhez, úgy kimutatható a fejlettség
határozott térbeli rendje. Ehhez azonban szükséges egy olyan adatmátrix kialakítása, ahol minden település összes szomszédja ismert.
Ebben több megközelítés is elfogadható.76 Az Alföld szomszédsági
74
75

76

Győri R.: Bécs kapujában i. m. 246–248.
Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai. Bp., 2004. 199–221. (Regionális Tudományi Tanulmányok, 10.)
Szomszédos település lehet az, amikor közigazgatásilag érintkeznek egymással a községek, városok. Lehet az, amikor a legrövidebb idő alatt elérhető legközelebbi településeket tekintem szomszédnak, és lehet az, amikor
a légvonalban egymáshoz legközelebb esőket tekintem szomszédnak, attól
függetlenül, hogy közigazgatási határaik érintkeznek-e egymással. Ebben
az esetben meg kell határozni azt is, milyen sugarú körön belül tekintünk
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területi adatmátrixa elkészítésekor az 5 legközelebb fekvő települést tekintettem szomszédnak. Hozzátartozik, hogy az Alföldön 27
olyan község vagy város volt (3 százalék), ahol 10 kilométeren belül egyetlen más település sem feküdt,77 és 55 olyan, aminek egyszerre húsz vagy ennél több szomszédja is akadt ekkora sugarú területen.78 A legközelebbi szomszédok közötti legkisebb távolság
kevesebb mint fél kilométer,79 míg a legközelebbi első szomszéd
legnagyobb távolsága 16 kilométer volt (épp az előbb említett
Nagykőrös és Kecskemét között, nem véletlenül). Végül, Balmazújvárosnak volt legmesszebb a legközelebbi ötödik szomszédja,
Debrecen, csaknem 24 kilométerre.
Az elvégzett számítások alapján, a századelő Alföldjén, a területi autokorreláció értéke +0,68 volt,80 vagyis szoros kapcsolat,
egyirányú együttmozgás figyelhető meg. Másképp fogalmazva, a
20. század elején, az Alföldön, erős szomszédsági hatás érvénye-

77

78

79

80

egy települést szomszédnak. Ehhez szükség van a földrajzi koordinátákra,
aminek felhasználásával az összes település egymáshoz viszonyított légvonalbeli távolsága kiszámítható. Ezt követően pedig meghatározható a
legközelebb fekvő szomszédok köre. Vö. Dusek T.: A területi elemzések i.
m. 204–207.
Abony, Balmazújváros, Battonya, Békéscsaba, Besenyszög, Cegléd, Derekegyház, Dévaványa, Fábiánsebestyén, Földeák, Hajdúsámson, Hódmezővásárhely, Jakabszállás, Karcag, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunhalas, Kocsér, Kondoros, Kuncsorba, Kunhegyes, Mezőtúr, Nádudvar, Nagykőrös, Törtel, Túrkeve, Újkígyós.
Belsőbőcs, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Darnó, Gacsály, Gégény, Gergelyi, Gyügye, Gyüre, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hermánszeg, Ilk, Jánd, Jánk,
Kisar, Kiscsécs, Kisnamény, Kisvarsány, Kisszekeres, Kopócsapáti, Köröm,
Lövőpetri, Majtis, Nagycsécs, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsva, Olcsvaapáti, Ónod, Pátyod, Penyige, Poga, Porcsalma, Rápolt, Révaranyos, Sajóhidvég, Sajólád, Sajópetri, Sajószöged, Sonkád, Szamosangyalos, Szamossályi, Szamostatárfalva, Szamosújlak, Tákos, Tiszaszalka, Tiszavid, Tornyospálca, Ugornya, Újkenéz, Vámosoroszi, Vitka, Zsarolyán.
Két ilyen településpár is adódott: Bodrogzsadány–Sára és Keresztespüspöki–Mezőkeresztes.
A háromtizedesre kerekített érték: +0,684.
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sült, az eltérő fejlettségű területek jól elkülönültek egymástól, ami
határozott térbeli elrendeződést mutatott – csakúgy, mint a Kisalföld déli részén (+0,74), igaz eltérő formában.81
A másik módszer, amivel szemléletesebben kimutathatók az eltérő fejlettségű zónák, a területi mozgóátlag82 térképi megjelenítése. Ehhez szükség van az előbbi vizsgálathoz használt szomszédsági adatmátrixra. Az eljárás lényege, hogy az összes település fejlettségi indexét a saját és szomszédjainak fejlettségi mutatója átlagával helyettesítjük, tehát településről településre átlagolunk. A
művelet mechanizmusából adódik, hogy a kapott eredményen
visszatükröződik az egyébként valóságban is létező szomszédsági
hatás. Ez, a megfogalmazott cél szempontjából, egyfelől kívánatos
is, de azzal a speciális következménnyel jár az Alföldön, hogy a
gyakran fejlett, vagy magasan fejlett települések indexe jóval alacsonyabb értékkel helyettesítődik. Ennek oka mindenekelőtt abban
áll, hogy az alföldi mezővárosok nagy része, jelentős méretű, nem
ritkán 10–15 kilométernél is nagyobb sugarú határral rendelkezett,
vagyis egy szimbiózisrendszerben működő tanyahálózat ölelte
körbe magát a földrajzi várost. Ennélfogva a külterületi rész – e
földrajzi város és a környező más városok s falvak (tehát nem tanyák) között – mint egy széles „átmeneti” zóna terült el, ami szerkezetéből és funkciójából eredően óhatatlanul alacsony fejlettségű
övként jelent meg a vizsgálat műveleti részénél. Tehát ezek az
„alacsony fejlettségű” tanyazónák, amik külön nominális adatokban nem jelentek meg közvetlenül (tekintve, hogy az adatfelvételi
eljárásnál az egyes települések részekén kerültek rögzítésre), közvetve mégis hatással voltak a mezővárosokat körbeölelő településgyűrű fejlettségi szintjére – legalábbis, ha a szomszédsági elvet állítjuk a magyarázat középpontjába. Ez tükröződik abban a kimutatható állapotban, amikor a mezővárosokat nem egy esetben lényegesen alacsonyabb fejlettségi szintű települések ölelték körbe
mozaikosan, főleg ott, ahol nagy kiterjedésű tanyás területek hú81
82

Vö. Győri R.: Bécs kapujában i. m. 246.
Dusek T.: A területi elemzések i. m. 188–198.
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zódtak. Ilyen például Kecskemét nyugati, déli és keleti pereme,
Debrecen nyugati és keleti, Nyíregyháza valamint Berettyóújfalu
északi, keleti és déli vidéke, de ilyen volt még Kiskunhalas és
Szeged nyugati, északi illetve keleti peremterülete is a századelőn
(vö. 12. ábra). Mindebből következik, hogy a területi mozgóátlagszámítás eredményeit megjelenítő térképen például az említett
Debrecen és Kecskemét is csak átlagosan fejlett településként jelenik meg (13. ábra). Ezt küszöböli ki valamelyest a súlyozott területei mozgóátlag kiszámítása (erre hamarosan visszatérek).

13. ábra. Fejlettségi övezetek az Alföldön, 1910.
Súlyozatlan területi mozgóátlag az 5 legközelebbi szomszéd
függvényében
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 0,00, szórás = 0,44, átlag felett (2,679–0,106), átlag
körül (0,105 és −0,086 között), átlag alatt (−0,087 és −0,948 között).
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Mindent összevetve a módszer, a fentiek figyelembevételével, jól
értelmezhető struktúrát „rajzolt körbe”. Mindaz, amit az előző, A
fejlettség térszerkezete című részben megfogalmaztam, sokkal látványosabb formában ölt alakot (13. ábra). Élesen kirajzolódnak az
átlagosnál fejlettebb régiók, amit nagyban elősegít, hogy ezúttal az
értékek csak hármas bontásban kerültek térképre. Az övezetesség
foszlányai jól körvonalazódnak a Közép- és Dél-Tiszántúl fejlett
térsége körül és a Gödöllői-dombság előterében formálódó, lényegében Három Város köré szerveződő térben. Ez az övezetesség
azonban csak töredékesen van meg Budapest vidékén és a Dunamelléki részen, elsősorban az említett Három Város közelsége miatt, ezért nem alakulhatott ki a külső, átlagosnál fejletlenebb gyűrű. Ugyanakkor sajátos a helyzet a Baja–Kiskunhalas–Szeged régió körül is azért, mert itt közvetlenül egy átlagnál fejletlenebb
zóna övezi észak felől a centrumtérséget, lényegében hiányzik a
köztes, átlagos fejlettségű gyűrű. Nyíregyháza esete is különleges
ebben a vonatkozásban, hiszen itt koncentrikus övezetességről
aligha beszélhetünk, egyáltalán nincs körülötte gyűrűbe rendeződő
(fejlettségi) szerkezet. Helyette egy észak–déli sávos elrendeződés
a meghatározó. A város egy átlagos fejlettségű folyosóban fekszik,
ami a várostól nyugatra és keletre egy-egy átlagostól fejletlenebb
zónával érintkezik. Ennek magyarázatát egyfelől a Nyíregyházát
észak–déli irányban megközelítő, forgalmas vasútvonal, másfelől
a várostól nyugatra, délnyugatra elterülő Hortobágy, illetve a keletre fekvő Nyírség adja. Végül, hogy a leírás „kerek” legyen, az
alacsony fejlettségű hegységelőtér kevésbé zárt és a hasonlóan
alacsony fejlettségű Észak-Tiszántúl zárt tömbje is látványosan kirajzolódik.
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14. ábra. Fejlettségi övezetek az Alföldön, 1910.
Súlyozott területi mozgóátlag az 5 legközelebbi szomszéd függvényében
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: átlag = 0,00, szórás = 0,98, átlag felett (13,028–0,445), átlag
körül (0,444 és −0,082 között), átlag alatt (−0,083 és −0,191 között).

A területi mozgóátlag települési lélekszámmal súlyozott változata
utóvégre azt is megmutatja, hogy az átlag feletti fejlettségű régióknak valójában melyek a magterületei (14. ábra). Ezek egyértelműen a következők: Budapest, Cegléd–Nagykőrös–Kecskemét,
Szeged–Hódmezővásárhely, Békéscsaba–Békés(–Gyula?) és Debrecen–Balmazújváros, amik persze környezetük nélkül aligha értelmezhetők. Fontos hangsúlyozni, hogy lényegében a két, súlyozatlan és súlyozott területi mozgóátlag, csak árnyalni segíti az
alapszerkezetet, amit a 12. ábra jelenít meg a maga teljességében.
Ezek után visszatérve a nyugat–keleti fejlettségi lejtő kérdéséhez, egyértelműen bizonyítást nyert, hogy ilyen, klasszikus érte-
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lemben vett „lejtő” a 20. század elején már nem mutatható ki, és
számomra az is kérdéses, hogy valaha létezett-e; legalábbis abban
a formában, ahogyan azt általánosítva (az Alföldről) legtöbbször
elgondoljuk. Ugyanakkor ez az állítás sem ennyire egyértelmű. Erre mutat rá az alábbi vizsgálati eredmény.
A települések komplex fejlettségi mutatóját ábrázolva a földrajzi szélesség és hosszúság összefüggésében,83 kirajzolódik egy
korábbihoz képest jóval összetettebb struktúra (15. ábra). Először
is, az alföldi települések fejlettségének kétség kívül van egy jól kivehető keleti irányba csökkenő vonása, amit a lineáris trendvonal
világosan mutat. Ezzel párhuzamosan viszont, és a hangsúly ezen
van, a több ponton rögzített polinomiális görbe, már azt is bizonyítja, hogy a „lejtő” mellett, nagyjából Szeged és Nyíregyháza
között húzódó észak–déli sávban, tehát a Tiszántúl, folyóhoz közelebb eső felén, ahol a mezővárosok fűzére figyelhető meg, egy
átlagostól (falvak szintjén is!) fejlettebb régió húzódott. Tulajdonképpen úgy fogalmaznék: „lejtő buckával” – hogy maradjunk az
alföldi felszínformák világánál (15. ábra, a).
Másodszor, létezett egy észak–déli fejlettségi emelkedő is (15.
ábra, b). Az Észak-Tiszántúl alacsony fejlettségű régiójából délre
tartva, hozzávetőlegesen Füzesabony–Kiskőrös határolta nyugat–
keleti sávban egy markánsan körvonalazódó, átlagostól esetenként
jóval fejlettebb terület helyezkedett el. S bár ezt követően egy fejletlenebb övezet következett, végül a dél-alföldi területek mégiscsak jóval kedvezőbb helyzetben voltak, mint az említett északtiszántúliak.

83

A módszert lásd Nemes Nagy J.: Terek, helyek i. m. 76.
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15. ábra. Az alföldi települések fejlettségi szintjének nyugat–kelet (A)
és észak–dél (B) irányú trendje, 1910
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet, saját számítás és szerkesztés.
Megjegyzés: a körök az egyes településeket jelenítik meg
a földrajzi helyzet és a fejlettség szintjének koordinátájában.

Amennyiben ezek után megpróbáljuk elképzelni ezt a sokat emlegetett „lejtőt”, úgy valami egészen más eszközre, hasonlatra lesz
szükségünk. Ezt helyettesítheti az, ha úgy gondolunk inkább a fejlettség felszínformáira, mint valami dombvidékre, ami bár lejt
nyugatról keletre (még inkább északkeletre), közben azért helyen-
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ként (a Három Város vidékén, a Közép- és Dél-Tiszántúl Tiszához
közelebb eső felén, háromnegyedén, illetve az Alföld déli peremén) emelkedik is. E magasabb felszínek között északkelet–
délnyugati vonalban egy alacsonyabb fekvésű völgy húzódik, aminek keleti fele tölcsérszerűen kiszélesedve a legmélyebb pontját
adja az Alföld fejlettségi domborzatának. Ebből kitűnik, hogy a
merev „lejtő-kép” helyett, sokkal inkább egy változatos formavilágú, flexibilis „fejlettségi membránnal” van dolgunk.
ÖSSZEGZÉS HELYETT KÉT FELVETÉS
Végére érve a „fejlettség dombvidékén” tett utunknak, két gondolat fogalmazódik meg bennem, amik tulajdonképpen akár kérdések is lehetnének:
Először is, szélesebb perspektívába helyezve a témát, a török
kori településállomány jelentős részének elpusztulása – a 20. század eleji modernizáció és fejlettség kérdése felől közelítve – talán
a szükségesnél negatívabb megítélés alá esik még mindig. Holott
aligha kérdéses jelen tanulmány látószögéből, hogy azok a területek értek el magasabb fejlettségi szintet, ahol a pusztítás mértéke
nagyobb volt. És azok a területek, ahol lényegében megmaradt az
alföldi középkori településállomány (szinte) érintetlenül, azok a
sűrű, „aprófalvas” szerkezet miatt is, kevésbé tudtak „mobilizálódni”. Modernizálódásuk, fejlődési folyamatuk vontatottabb volt,
ami egyáltalán nem lemaradást, rosszabb esetben elmaradást jelent, hanem inkább azt, hogy a helyi viszonyokhoz való legteljesebb
alkalmazkodás, a fennálló struktúrák közepette, nagyjából annyira
volt elegendő, amit a vizsgálat egyértelműen körvonalazott.
Másodszor, az előbbiből következik, hogy a 19–20. századi
modernizáció egyik előzménye, ha nem is előfeltétele, a 18. századra kialakult ritkább településállomány, illetve annak kiemelke-
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dő „szigetei”. Szigetek vagy zárványok, nézőpont kérdése,84 környezetükhöz (vidékükhöz) képest egészen más lehetőségeket, az
önmegvalósítás legkülönfélébb tárházát kínálták lakóik számára.
Hogy „multikulturális” központok lettek volna ezek a szigetek, azt
ma már árnyaltabban látom, mint pár évvel korábban,85 azt viszont
továbbra is fenntartom, hogy bizonyára olyan helyekről, központokról van szó, ahol összetettebb struktúrái jöttek, jöhettek létre a
gazdaságnak és a társadalomnak helyi szinten. Ezek a szigetek,
amik egy-egy várost, olykor városok – térben egymáshoz közel
fekvő – csoportját jelentették az Alföldön, olyan interakciós teret
képeztek, kínáltak a bevándorlásból is bőven táplálkozó, növekvő
társadalmuk számára, ahol a toleránsabb viselkedésforma kialakítása elengedhetetlen velejárója volt a „fejlődés” légkörének. Nyílván ezt erősítette a betelepülések, betelepítések egész sora a 18.
században, például a békési, dél-alföldi, Duna-menti részeken. S
ezt erősítette később is a 19. századi migráció, amit nagyban megkönnyített a táj szerkezeti adottsága, a közlekedés egyszerűbb,
„könnyedebb” lehetősége, idővel modernizálódó formája, valójában mind-mind abba az irányba hatott, hogy ezek a területek az állandó kihívások közepette bővülő „sokszínűségük” mellett, továbbra is képesek maradtak megőrizni a térszervező szerepköreiket a tájban. A 19. század végére, láttuk, több helyen is összefüggő
vidéket (talán, régiót is) kezdtek alkotni a fejlettségi mutatóik
alapján ezek a centrumok. Régi szerepköreiket megtartva tehát, és
újabbakkal bővítve azokat, továbbra is környezetük fölé emelkedtek, ha már nem is szigetek formájában, a „fejlettség dombvidékén”.

84

85

Vö. Benda Gyula: Társadalomtörténeti tanulmányok. Bp., 2006, 350–367.
(Lásd: Sziget vagy zárvány? Kisvárosi polgárosodás a Dunántúlon c. fejezetet.)
Szilágyi Zs.: Homokváros i. m. 42–43.
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FÜGGELÉK
AZ ALFÖLDI TELEPÜLÉSEK FEJLETTSÉGI SZINTJE ÉS
A FEJLETTSÉGI ELEMEK ÉRTÉKEI 1901–1910 KÖZÖTT
Jelmagyarázat
A = városok és falvak (Beluszky–Győri: A magyar városhálózat, i. m.
alapján)
v0 = főváros, v1 = regionális központ, v2 = megyeközpont, v3 =
középváros, v4 = kisváros, v5 = járási funkciókkal is rendelkező település, f = falu.
1. = írni-olvasni tudók aránya a 6 éven felüli népességből (1910, százalék),
2. = „orvoslátta halottak” aránya (1901–1910, százalék),
3. = jobb minőségű lakóházak aránya (1910, százalék),
4. = vándorlási egyenleg rátája (1901–1910, százalék),
5. = nem mezőgazdasági foglalkozásúak aránya a keresőkből (1910,
százalék),
6. = egy mezőgazdasági keresőre jutó kataszteri tiszta jövedelem (1910,
aranykorona).
K = komplex fejlettségi mutató
Megjegyzés
A táblázatban közigazgatási változások miatt nem szereplő települések:
Alag, Alsógöd, Bócsa, Borota, Csabacsűd, Csengőd, Dánszentmiklós, Drágszélszállás, Felsőcsikéria, Felsőgöd, Gátér, Gerendás,
Jakabszállás, Kelebia, Ladánybene, Nagykopáncs, Nagylak, Nagyszalonta, Nyírszőllős, Öregcsertő, Öttömös, Pestszentlőrinc, Pestújhely, Pusztamérges, Rákoshegy, Rákosliget, Sashalom, Soltszentimre, Szegi, Tiszagyulaháza, Tompa, Újiráz. (Az okokat konkrét
esetekben lásd: MH 1900, 1902, 1907, 1913, 1926; MSK Ús. 42.
kötet).
A fejletségi szinteken belül a települések nem a fejlettségük szerint, hanem abc-sorrendben szerepelnek.
Forrás: MSK Ús. 42, 46, 48, 99. kötet; saját számítás.
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A

Áporka
Apostag
Bácsalmás
Bácsborsód
Baja
Békés
Békéscsaba
Békéssámson
Berettyóújfalu
Budapest
Cegléd
Ceglédbercel
Cinkota
Csátalja
Csepel
Csorvás
Csömör
Dab
Debrecen
Derekegyház
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunapataj
Dunavecse
Ecser
Emőd
Érsekcsanád
Fábiánsebestyén
Fehérgyarmat
Felsőzsolca
Foktő
Fót
Füzesabony
Geszt
Gyoma
Gyula
Hajduböszörmény
Hajdunánás
Hajduszoboszló
Hajduszovát

f
f
v4
f
v2
v4
v2
f
v4
v0
v3
f
f
f
f
f
f
f
v1
f
f
f
f
v5
f
f
f
f
v4
f
f
f
f
f
v4
v2
v3
v4
v4
f

1.

2.
3.
4.
5.
6.
I. fejlettségi szint (magasan az átlag felett)
78,12 68,18 45,92 −1,85 17,76 164,25
84,06 81,97 27,07 11,44 37,01 80,40
74,03 87,93 38,88
8,95 28,75 128,79
66,30 52,78 43,62 21,21 11,11 199,32
76,77 45,46 60,27
2,03 83,14 188,02
81,54 92,93
9,84 −3,65 28,89 129,26
86,18 52,66 20,15
0,66 54,67 137,34
73,68 93,58 15,33 −7,25 13,19 195,53
85,34 94,37 26,39 −1,62 48,15 117,53
92,53 94,85 96,19 11,25 98,93 74,12
83,26 95,65 29,94
2,22 52,33 96,49
81,62 88,89 20,70 −5,50 62,19 72,46
89,72 92,23 74,69 118,85 82,44 38,91
79,42 90,00 35,33 −1,23 19,82 111,68
83,31 87,13 90,26 81,17 93,22 63,42
73,81 95,29 11,91 −0,72 25,75 161,14
83,72 83,58 49,53
9,01 46,50 56,62
85,47 72,73 37,44
5,22 26,86 82,52
84,05 94,53 67,92 13,72 77,07 206,13
80,68 94,44 49,39 −17,32 15,32 244,68
88,63 83,56 35,89 41,95 60,66 58,89
87,23 90,00 73,81 −8,49 62,19 70,57
88,87 86,71 32,09 −1,20 30,14 108,50
82,94 76,47 17,89
2,08 40,04 110,66
89,93 58,82 11,54 11,20 50,10 95,44
73,23 82,93 22,22 −10,20 33,04 155,21
86,62 65,91 39,34
7,17 15,25 109,29
78,01 73,33 20,63 −4,08 12,42 306,72
73,73 92,92 18,32
0,00 53,35 80,33
77,33 72,09 15,96 −1,85 52,74 103,75
90,44 92,59 40,54 −8,56 18,94 76,73
89,49 88,89 77,87 −4,90 31,28 37,04
72,36 73,15 28,03 −3,01 57,72 90,83
79,27 81,82 28,79 −0,06 27,88 114,87
84,72 91,67 13,74 −8,43 34,54 137,21
76,06 93,83 21,42
7,21 65,91 109,64
83,26 92,47 37,64 −2,28 28,80 77,26
80,54 83,54 26,69 −5,12 38,81 109,26
80,02 86,65 19,73 −6,34 29,81 127,50
86,80 92,13 16,58 −4,75 19,45 137,62

93
K
0,639
0,727
0,769
0,689
1,444
0,574
0,820
0,550
0,947
2,080
0,953
0,735
2,857
0,546
2,590
0,617
0,860
0,574
2,092
1,001
1,418
1,143
0,753
0,656
0,765
0,535
0,564
1,012
0,624
0,592
0,525
0,754
0,590
0,563
0,680
1,040
0,583
0,618
0,545
0,612
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Település
Hajós
Harta
Hatvan
Hejőcsaba
Hévizgyörk
Hódmezővásárhely
Irsa
Kaba
Kalocsa
Kápolna
Karcag
Kecskemét
Kerepes
Kiskunlacháza
Kisoroszi
Kispest
Kistarcsa
Kisújszállás
Kisvárda
Kisszállás
Kompolt
Kondoros
Kunszentmárton
Magyarbánhegyes
Majosháza
Makó
Mályi
Medgyesegyháza
Mezőberény
Mezőhegyes
Mezőnyárád
Mezőtúr
Nagykamarás
Nagykőrös
Nagymágocs
Nagyszénás
Nyírbátor
Nyíregyháza
Olaszliszka
Ordas

A
f
f
v4
f
f

1.
85,14
86,96
80,69
75,33
87,35

2.
94,87
86,44
93,64
77,14
63,16

3.
4.
5.
6.
50,00 −9,65 16,14 108,41
30,29 −14,41 18,25 175,10
36,35
3,48 76,92 152,15
53,45 11,79 69,40 68,29
16,39 −11,61 45,17 120,43

K
0,610
0,693
1,468
1,053
0,556

v3

82,29 94,74

21,15

−3,64 40,68 117,47

0,758

f
f
v3
f
v3
v2
f
f
f
f
f
v4
v3
f
f
f
v4
f
f
v3
f
f
v5
f
f
v3
f
v3
f
f
v4
v2
f
f

71,83
88,50
84,73
69,61
82,08
72,68
87,52
84,74
87,85
89,85
90,01
86,45
72,08
63,74
77,44
85,31
76,91
71,08
87,98
83,84
74,96
80,36
86,92
74,96
70,49
83,18
70,78
79,73
75,44
79,92
68,37
81,55
80,19
91,35

92,09 54,18
6,05 33,29 80,25
88,10 14,32 −5,66 24,70 123,06
57,28 38,02 −2,94 71,84 97,53
84,31 85,80 −11,03 38,01 89,43
92,57 24,48 −1,65 33,97 118,24
87,25 40,59
2,78 47,13 73,51
48,57 54,36 23,65 34,75 83,53
88,10 37,27
2,92 35,70 74,74
39,29 88,64 −13,36 46,88 76,05
88,89 96,43 65,04 98,84 38,45
38,46 16,58 86,16 68,04 49,55
90,48 12,42 −5,01 37,89 133,25
93,43 43,20
9,89 80,45 67,23
97,92 63,29 −20,42 18,06 180,22
59,09 100,00 −13,55 24,71 98,08
94,78 13,18 15,55 17,91 190,93
94,91 21,63 −9,83 42,11 126,39
92,59
6,33 24,71 25,18 104,06
72,22 61,83
3,38 13,40 90,02
88,69 24,86 −3,46 42,33 81,22
52,94 10,32 −0,81 55,52 153,95
94,32 11,41
2,26 37,15 128,73
92,56 16,42 −7,59 33,26 117,45
93,03 89,42 −15,22 44,36 318,49
71,43 16,00 −2,53 44,82 158,05
90,04
8,44 −6,63 41,07 125,86
68,32 10,26 38,61 10,67 131,33
86,21 51,02 −3,04 33,08 67,03
92,13 51,71 −25,32 18,66 217,79
95,45 16,18 11,33 15,52 190,48
93,05 26,32 16,11 57,97 44,00
92,29 38,18
5,07 63,85 80,36
85,71 77,51 −9,32 32,08 44,57
70,00 58,09
2,07 18,13 114,40

0,678
0,583
0,931
0,685
0,714
0,654
0,875
0,705
0,700
2,507
1,589
0,753
1,140
0,576
0,588
1,038
0,656
0,585
0,631
0,635
0,642
0,739
0,652
1,833
0,611
0,657
0,563
0,571
0,746
0,898
0,692
1,056
0,571
0,783
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Orosháza
Pesterzsébet
Pócsmegyer
Pusztaföldvár
Püspökladány
Ráckeve
Rákoscsaba
Rákoskeresztúr
Rákospalota
Rákosszentmihály
Sajósenye
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Soroksár
Szarvas
Szeged
Szentes
Szeremle
Szerencs
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Szikszó
Szolnok
Sződ
Tahitótfalu
Taksony
Tápiósüly
Tass
Tetétlen
Tokaj
Tököl
Újpest
Üllő
Vác
Vámosújfalu
Vásárosnamény
Vecsés

A
v3
f
f
f
v5
v4
f
f
f
f
f
v4
v2
f
v3
v1
v3
f
v4
f
f
f
f
v4
v2
f
f
f
f
f
f
v4
f
v3
f
v3
f
f
f

1.
85,67
87,22
89,35
84,05
79,62
82,36
88,28
86,25
89,01

2.
88,79
90,72
90,32
81,36
91,07
80,24
77,92
87,11
91,14

95

3.
4.
5.
6.
19,84 −4,76 54,70 88,75
95,52 73,11 98,60 62,51
96,83 −5,65 29,45 94,55
16,76 −20,40 13,92 266,93
13,59 −1,76 33,81 116,38
33,03 −1,65 34,74 73,02
41,27 42,33 73,23 57,82
60,21 −10,70 61,26 40,38
84,69 88,34 92,62 62,18

K
0,785
2,669
1,100
0,785
0,581
0,512
1,552
0,853
2,745

87,44 86,05

88,17

91,05 94,73 126,34

3,035

70,59
69,45
80,73
85,94
88,43
79,30
81,97
82,81
81,59
88,32
87,41
87,10
85,06
81,26
79,01
78,64
83,81
86,15
80,17
78,10
85,08
79,83
78,77
88,23
84,55
85,73
69,01
74,20
84,54

44,19
70,75
91,81
71,83
15,45
49,95
12,66
72,07
91,81
88,54
78,53
64,11
87,81
30,08
26,46
48,43
87,23
35,10
9,79
47,22
21,23
79,86
90,14
92,13
20,98
81,44
78,30
66,92
35,14

1,69
1,68
9,98
29,78
−9,82
3,01
−3,82
2,26
−0,04
−9,19
4,85
8,63
−8,56
13,16
2,36
35,44
0,35
−1,29
10,46
−9,72
−7,22
−8,90
13,40
16,83
10,72
7,12
2,68
6,98
52,73

0,567
0,676
1,720
1,685
0,569
1,018
0,631
0,521
1,346
0,694
0,730
0,838
0,599
1,046
1,328
0,940
0,779
0,519
0,597
0,696
0,569
0,972
0,851
2,386
0,908
1,506
0,547
0,803
1,620

66,67
82,25
93,69
97,02
83,53
90,12
84,46
14,29
92,59
90,91
78,57
54,12
79,59
88,46
93,04
72,50
93,15
78,41
91,67
88,31
96,55
90,24
80,81
91,99
88,80
88,60
53,33
77,27
92,09

22,12
46,27
89,95
71,03
37,68
66,01
47,84
32,90
72,65
19,65
12,77
36,55
27,48
58,97
83,27
35,58
20,05
31,91
36,89
28,79
15,69
66,09
21,73
99,52
53,16
80,13
35,71
55,07
61,56

158,24
56,09
69,00
61,01
102,92
64,46
99,82
111,24
54,21
50,52
76,02
90,72
36,64
87,74
128,13
66,45
57,28
66,88
79,11
136,62
136,62
37,96
65,88
156,59
79,32
59,06
86,99
43,70
75,81

SZILÁGYI ZSOLT

96
Település

A

1.

Abádszalók
Abony
Alberti
Aldebrő
Alsónémedi
Alsózsolca
Ambrózfalva
Arnót
Ártánd
Bácsbokod
Balmazújváros
Barabás
Battonya
Bekecs
Beregdaróc
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bodroghalász
Bodrogolaszi
Bűdszentmihály
Csanádalberti
Csanádapáca
Csanádpalota
Csány
Császártöltés
Csávoly
Csongrád
Csökmő
Dámóc
Derecske
Dévaványa
Doboz
Dombegyház
Dömsöd
Dunaszentbenedek
Elek
Endrőd
Fejércse

f
v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v4
f
f
v5
f
f
f
f

75,93
70,97
76,69
81,67
87,21
77,44
83,37
81,39
86,29
68,68
77,37
76,62
64,64
75,88
82,50
82,52
81,81
90,07
87,45
66,63
81,43
88,03
76,23
79,43
77,80
79,31
70,91
73,17
80,75
77,50
86,52
78,67
76,83
52,23
83,45

2.
3.
4.
5.
6.
II. fejlettségi szint (átlag felett)
91,36 12,03 −10,12 25,31 78,43
92,42 18,27 −4,99 36,72 98,32
86,52 11,27 −5,06 39,27 60,08
56,41 93,20 −4,77 15,06 66,52
91,67 12,26 −8,76 17,65 93,75
29,55 20,42
6,34 50,64 125,29
91,18 10,34 −15,18 16,54 91,92
33,33 80,45 −10,12 18,23 104,03
66,67 22,84 −19,79 18,36 156,02
73,68 30,86 −14,04 22,86 159,28
91,94 12,36 −11,28 21,50 106,70
48,48 92,79 −7,87 26,13 76,71
78,61 18,94 −10,68 26,00 126,32
55,56 92,64 −10,02 12,00 61,04
42,31 97,74 −13,97 14,02 70,96
86,60 14,39
2,25 29,11 90,46
65,87
8,31 −4,91 23,82 95,80
66,67 15,95 −8,14 18,61 67,29
53,85 95,95 −5,18 13,31 38,31
53,33 97,19 −14,59 23,54 78,08
86,67 23,17 −5,15 28,39 67,87
83,33
2,29 −11,60 17,36 99,54
94,17
7,45 −6,92 18,71 143,81
89,38
9,16 −9,34 26,40 100,85
77,78 27,21 −1,32 14,96 85,64
44,74 52,89 −15,06 26,02 82,89
44,29 42,00 −1,72 25,18 100,13
80,29 29,18 −3,03 33,56 67,33
89,74 10,36 −8,88 21,98 118,74
41,67 100,00 −15,93 16,47 57,67
84,68 20,26 −6,01 28,34 78,82
91,43
7,66 −7,57 22,20 109,38
95,63 18,41
0,05 18,42 99,95
87,50 12,53 −7,27 12,20 199,74
80,81 22,74 −2,12 19,66 112,06

K
0,158
0,404
0,274
0,457
0,333
0,502
0,158
0,337
0,354
0,315
0,248
0,451
0,143
0,235
0,299
0,489
0,172
0,140
0,405
0,251
0,338
0,208
0,390
0,296
0,219
0,136
0,154
0,288
0,358
0,179
0,420
0,298
0,381
0,160
0,452

f

89,75 79,41

54,40 −12,18 14,33

88,10

0,470

f
v5
f

63,42 83,08
73,39 85,83
91,83 33,33

13,62 −23,17 36,96 156,63
8,64 −12,15 36,54 112,08
82,98 −17,34 8,79 64,39

0,216
0,301
0,157

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Földeák
Földes
Füzesgyarmat
Gáborján
Gesztely
Gyón
Gyulavári
Hajdubagos
Hajduhadház
Heves
Izsák
Jákóhalma
Jánoshalma
Jászárokszállás
Jászberény
Jászdózsa
Jászkisér
Jászladány
Kál
Kemecse
Kenderes
Kerecsend
Kerekegyháza
Kevermes
Kiskőrös
Kiskundorozsma
Kiskunhalas
Kiszombor
Kóka
Komádi
Konyár
Körösladány
Köröstarcsa
Körösszegapáti
Kunágota
Kunbaja
Kunhegyes
Kunmadaras
Kunszentmiklós
Kübekháza
Láca

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v4
f
f
f
f
v3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v4
v5
v3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v4
f
v4
f
f

1.
78,13
88,14
79,09
91,01
76,85
77,35
81,36
87,38
80,38
63,99
77,18
81,05
77,50
72,29
71,10
82,49
72,35
78,51
65,33
65,99
67,39
74,26
67,86
76,43
83,92
61,83
67,45
74,58
74,84
71,62
91,28
82,33
88,37
80,70
68,83
73,35
77,52
81,92
76,45
80,85
74,70

2.
92,11
76,52
87,64
72,50
77,27
79,37
94,95
78,57
89,96
82,48
88,41
93,84
93,29
78,23
74,04
88,43
98,15
96,21
81,05
91,36
94,84
38,18
91,67
90,09
86,69
87,30
69,54
78,64
91,25
96,45
83,93
95,58
86,43
44,00
83,33
73,61
89,66
59,51
75,49
52,27
40,00

3.
11,91
8,64
8,37
8,66
15,80
20,39
12,75
19,35
31,45
14,11
16,43
16,55
10,44
6,87
9,60
1,47
6,83
3,38
43,71
17,46
5,26
96,61
10,03
4,53
17,64
49,36
20,06
23,45
21,31
13,27
7,51
6,97
5,09
15,00
25,47
49,68
11,21
31,94
15,11
48,72
98,46

4.
−6,74
−3,32
−2,61
−6,11
−4,36
−5,81
−12,13
5,18
−4,34
1,03
9,68
−4,17
18,47
−6,46
−0,08
1,07
−9,49
−13,71
−13,86
−4,32
−10,64
−3,81
6,94
−20,29
10,37
0,18
11,14
−4,55
1,42
−2,13
−4,93
−3,01
−9,86
13,93
−19,15
0,90
−3,15
−2,45
−3,71
−6,36
−0,17

5.
22,03
22,80
22,55
14,10
24,94
27,49
19,08
11,92
22,45
31,07
23,75
28,14
19,84
38,21
40,62
19,84
32,88
43,17
29,00
37,55
25,55
24,42
24,21
20,49
29,15
40,27
31,64
24,39
20,68
24,53
14,22
31,05
22,97
8,47
23,90
17,15
27,02
30,58
35,47
24,44
14,53

97
6.
136,81
66,05
115,46
78,80
78,95
74,45
135,37
55,26
53,77
88,91
54,09
88,95
69,22
86,39
85,59
70,84
129,12
94,47
96,17
57,71
134,02
71,15
58,48
129,91
41,84
57,38
56,67
132,62
71,10
95,90
71,45
102,16
123,14
103,07
143,23
80,37
99,77
98,81
71,00
115,15
45,66

K
0,446
0,229
0,374
0,168
0,171
0,216
0,416
0,239
0,284
0,170
0,310
0,434
0,435
0,201
0,274
0,213
0,419
0,398
0,205
0,161
0,232
0,377
0,133
0,144
0,430
0,367
0,172
0,412
0,261
0,296
0,227
0,504
0,437
0,140
0,228
0,302
0,360
0,408
0,241
0,407
0,235

SZILÁGYI ZSOLT

98
Település
Legyesbénye
Lórév
Makád
Maklár
Mándok
Mátészalka
Mélykút
Mesterszállás
Mezőcsát
Mezőkeresztes
Mezőkovácsháza
Mezőzombor
Mindszent
Nádudvar
Nagykálló
Nagymajláth
Nagyrábé
Nemesnádudvar
Nyírbakta
Nyírmada
Ócsa
Okány
Ónod
Öcsöd
Örkény
Pácin
Pilis
Pocsaj
Poroszló
Pusztavacs
Püspöklele
Rakamaz
Reformátuskovácsháza
Sajóecseg
Sajókeresztúr
Sáp
Sarkad
Solt
Soltvadkert
Szabadszállás

A
f
f
f
f
v5
v4
f
f
v4
f
v5
f
v5
f
v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v5
f
f
f

1.
73,67
81,45
94,30
80,19
72,98
67,31
80,17
85,81
74,03
79,90
69,38
76,09
71,67
76,05
71,09
79,71
74,19
88,51
68,44
58,19
82,09
77,60
77,21
85,10
71,99
75,31
79,79
78,34
81,77
70,67
74,04
74,39

2.
47,73
63,64
52,78
41,07
84,27
88,10
69,66
78,57
80,00
54,00
88,57
43,75
86,44
83,33
89,73
96,15
49,43
40,30
78,38
82,86
78,70
96,30
78,18
85,50
90,99
55,32
69,28
96,55
72,17
97,67
82,22
81,67

85,46 81,08
89,70
83,59
88,26
81,15
80,75
82,32
75,93

53,33
26,67
54,84
84,13
72,22
64,73
72,07

3.
98,60
62,75
14,43
75,00
41,45
32,27
19,29
2,72
9,99
10,86
22,12
56,32
8,08
10,40
26,23
6,16
11,75
25,50
26,94
25,90
12,68
8,59
12,74
8,79
30,07
95,19
8,82
26,69
8,63
88,10
9,57
45,66

6.
40,21
101,89
114,52
90,75
29,60
47,86
122,60
117,67
63,80
129,30
101,15
87,11
73,07
113,42
74,57
96,96
161,72
117,32
0,00
50,34
85,06
113,20
55,20
122,07
48,28
64,29
71,25
83,38
83,31
99,96
161,80
54,25

K
0,193
0,501
0,333
0,350
0,269
0,377
0,148
0,185
0,206
0,380
0,142
0,307
0,391
0,237
0,503
0,154
0,277
0,170
0,142
0,204
0,402
0,430
0,232
0,485
0,243
0,453
0,324
0,284
0,247
0,339
0,366
0,190

5,51 −10,95 20,91 126,49

0,335

79,29
44,51
14,69
25,22
15,06
26,39
13,92

4.
−0,45
−0,76
−8,09
−8,32
−4,93
−5,83
−16,63
−9,16
−1,01
−1,26
−15,19
4,77
−5,66
−8,85
1,68
−17,47
6,00
−3,75
4,32
5,44
−0,33
5,26
−3,92
−8,77
5,03
0,63
6,90
−7,68
−0,62
−30,47
−3,21
−15,04
−9,05
0,14
−7,64
−2,91
−1,62
−3,79
6,52

5.
9,84
15,64
21,45
22,57
38,47
53,30
17,87
11,57
35,85
34,13
25,70
21,15
54,36
23,59
43,75
21,43
15,14
10,20
46,72
44,42
32,58
16,57
39,55
29,31
22,57
17,95
34,07
16,80
26,50
13,60
14,84
30,39

10,10 58,45
15,84 96,51
41,04 109,71
28,78 77,78
19,57 116,34
22,53 69,11
24,93 72,31

0,326
0,152
0,460
0,404
0,322
0,181
0,214

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Szajol
Szalkszentmárton
Szeghalom
Szentetornya
Szerep
Szigetbecse
Szigetcsép
Szőreg
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószentmárton
Tarcal
Tataháza
Tépe
Tiszadob
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszaszentmárton
Told
Tótkomlós
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újkígyós
Újlőrincfalva
Újszász
Újszentiván
Uszód
Vácrátót
Vácszentlászló
Vállaj
Vámosgyörk
Vaskút
Vésztő
Zemplénagárd
Zsadány

A
f
f
v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v5
v4
v4
f
f
f
f
v4
v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
67,57
83,42
80,81
75,24
79,74
81,45
84,55
70,54
70,74
67,02
74,86
73,09
70,55
74,88
88,42
95,27
73,40
75,85
79,22
78,57
72,26
84,50
87,34
84,62
73,83
80,72
74,10
81,45
75,25
78,90
84,41
82,91
74,50
61,11
75,45
76,10
81,88
69,90
80,57

2.
66,67
86,96
85,89
76,03
75,41
88,24
15,56
75,56
88,99
95,95
82,86
76,53
82,58
86,17
13,04
80,65
85,87
71,10
87,39
86,82
85,29
45,00
69,23
91,80
87,75
86,90
92,31
66,67
78,40
61,29
85,42
90,32
76,56
54,93
40,00
88,55
90,12
72,09
55,56

3.
7,41
18,44
6,69
7,00
11,04
24,72
70,96
16,41
11,71
15,49
2,54
7,27
20,25
67,92
91,37
14,52
13,79
15,20
13,21
15,02
17,45
69,43
19,85
8,91
30,24
15,52
12,06
2,13
11,71
13,58
48,63
16,86
8,37
88,93
27,09
42,45
10,21
70,83
36,16

4.
−7,22
−5,82
−7,47
−8,79
4,98
−3,58
15,39
2,57
2,03
0,84
12,03
11,11
−8,72
−14,68
−17,59
−13,66
−10,26
−1,42
−8,75
−3,42
−6,56
−4,15
−6,08
−5,85
−3,42
−12,23
−14,41
0,26
−10,46
−12,31
−10,96
−7,55
4,83
−2,36
−11,11
−9,07
−1,91
−13,52
−3,95

5.
29,63
26,51
34,09
10,92
13,82
7,47
18,91
35,99
20,56
19,64
14,04
22,76
15,22
23,20
16,22
12,18
30,58
29,26
42,73
34,17
17,77
15,57
14,48
25,95
30,62
27,58
18,37
12,87
30,29
28,48
15,56
15,62
17,12
34,75
35,55
23,33
26,25
24,55
9,46

99
6.
158,95
113,38
112,21
182,59
138,98
90,31
61,14
133,68
97,62
95,04
83,67
62,75
184,97
56,57
113,32
90,35
75,18
129,09
97,60
81,18
99,56
40,21
109,60
60,07
101,54
102,08
162,93
185,41
117,37
146,73
94,17
76,52
107,51
94,66
111,97
95,31
75,46
70,25
107,87

K
0,250
0,501
0,434
0,300
0,412
0,237
0,343
0,503
0,234
0,213
0,186
0,146
0,420
0,311
0,308
0,264
0,137
0,404
0,484
0,382
0,143
0,167
0,297
0,258
0,462
0,325
0,360
0,446
0,273
0,306
0,442
0,207
0,223
0,465
0,147
0,408
0,329
0,244
0,171

SZILÁGYI ZSOLT

100
Település

A

1.

Adács
Alattyán
Algyő
Almáskamarás
Alpár
Alsódabas
Apátfalva
Bagamér
Báj
Bajaszentistván
Bakonszeg
Balsa
Báránd
Békésszentandrás
Beregsurány
Berekböszörmény
Berettyószentmárton
Besenyszög
Bodrogzsadány
Bogyiszló
Bojt
Boldva
Borsodivánka
Bugyi
Cibakháza
Csanytelek
Csaroda
Csenger
Csépa
Dancsháza
Darvas
Dombiratos
Dombrád
Dunaegyháza
Egerfarmos
Egyek
Esztár
Fajsz

f
f
f
f
f
v5
f
f
f
f
f
f
f
f
f

61,95
76,82
66,94
77,21
67,10
71,18
67,99
74,37
69,03
79,55
84,82
69,77
85,87
78,82
64,69

2.
3.
4.
5.
6.
III. fejlettségi szint (átlag körül)
61,76
7,01 −1,44 33,54 102,01
46,03
2,85
0,52 17,24 107,63
43,62
5,14 −18,14 35,21 157,22
76,47 18,56 −8,20 22,45 49,26
76,27 26,28 −9,44 28,54 55,08
80,85 17,99 −9,18 30,78 65,74
74,40
9,96 −9,08 25,41 118,72
59,14 28,96 −6,94 21,08 50,32
72,22 16,67 −4,95 20,60 61,54
64,37 35,53 −1,15 31,34
0,00
26,67 12,56 −1,73 11,78 95,71
64,44 32,82 −10,98 24,09 66,50
59,29
3,28 −6,98 26,55 59,41
83,43 12,88 −15,69 26,44 67,15
56,52 99,26 −14,16 20,58 55,04

f

83,54 61,25

f

75,26 37,50

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v5
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

66,41
75,66
80,28
81,75
70,77
79,47
75,57
71,17
64,75
61,12
72,14
74,72
82,13
71,04
73,02
65,89
90,46
66,05
74,31
81,91
73,46

66,67
53,85
37,50
43,33
72,22
23,81
88,37
72,48
90,85
35,71
43,02
80,77
56,25
71,43
71,05
68,75
86,71
19,23
94,08
61,54
78,57

23,76

−9,01 15,75

66,09

K
0,003
−0,036
−0,009
−0,010
−0,040
0,072
0,088
−0,098
−0,109
0,038
−0,115
−0,055
0,010
0,052
0,132
0,006

7,72 −18,40 16,92 163,45 −0,086
13,07
93,91
38,14
25,10
22,59
13,15
14,50
23,19
5,99
98,01
15,09
3,33
2,73
4,08
15,84
48,63
2,35
11,32
10,04
16,67
26,49

−11,06
−10,88
5,71
−11,67
−9,42
6,56
−13,64
−5,88
3,75
−12,69
−7,11
−2,07
−6,16
−10,81
−20,66
−7,24
−9,05
−2,54
−11,52
−14,19
−2,93

12,65
7,14
12,98
16,97
23,86
13,88
15,00
17,71
17,51
21,57
41,64
22,84
16,00
18,16
17,57
20,26
28,44
15,65
26,54
10,94
15,74

160,61
52,14
79,38
88,62
80,03
88,60
97,11
70,62
87,60
80,99
76,11
58,04
80,26
141,08
148,12
46,13
21,72
209,10
52,45
97,04
63,83

0,039
0,126
0,095
−0,059
0,017
−0,119
0,068
−0,036
0,059
0,064
0,003
−0,006
−0,094
0,067
0,076
−0,063
0,099
0,041
0,025
−0,053
0,049

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Fegyvernek
Felsődabas
Felsőszentiván
Furta
Fülöpszállás
Gacsály
Galgahéviz
Gara
Gelej
Gelénes
Hajdudorog
Hejőbába
Hejőszalonta
Hernádnémeti
Hete
Hosszúpályi
Jánd
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászfényszaru
Jásztelek
Kakucs
Karcsa
Károlyfalva
Karos
Katymár
Kecel
Keresztespüspöki
Kétegyháza
Kiskálló
Kiskunfélegyháza
Kismarja
Kisrozvágy
Kistelek
Kistokaj
Kokad
Kötegyán
Kőtelek
Kuncsorba

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v5
f
f
f
f
f
f
f

1.
63,12
77,29
68,25
81,77
74,85
79,52
76,48
81,08
84,76
74,10
71,42
75,41
77,52
80,74
78,48
69,83
72,09

2.
93,90
86,96
19,74
70,49
84,44
74,07
60,56
50,52
56,67
42,31
80,41
65,22
40,00
47,69
28,57
93,69
58,62

3.
16,43
3,72
69,53
6,65
10,58
19,58
11,17
31,41
6,47
64,00
23,05
7,55
10,00
14,06
79,52
17,59
39,34

73,93 76,77

4,88

v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

72,32
67,42
81,18
62,67
52,20
77,72
62,04
78,02
72,08
72,32
50,88
63,10

v3

63,85 73,73

15,40

77,91
60,97
67,17
70,17
80,88
80,12
72,18
67,11

13,84
95,83
32,37
9,86
38,36
20,66
3,00
2,82

f
f
f
f
f
f
f
f

66,85
85,31
44,23
82,69
55,00
50,00
35,71
61,65
72,94
32,56
94,23
90,91
57,63
15,38
69,55
56,25
57,14
60,29
84,72
66,67

4.
−18,34
−8,33
−20,58
−4,08
1,34
−20,24
1,42
−4,90
−9,96
−13,97
−8,16
−13,72
−4,91
−4,54
−12,98
−8,82
−8,68

101

5.
23,61
32,24
19,69
11,45
17,90
25,44
14,12
18,12
19,84
15,12
27,36
23,47
18,05
18,76
15,47
15,87
16,94

6.
123,21
52,62
141,69
78,18
57,11
56,18
80,01
90,02
92,74
58,85
67,06
112,57
117,82
96,93
55,18
91,26
62,60

K
0,072
0,085
0,013
−0,011
0,052
−0,068
−0,026
0,123
0,024
−0,098
0,087
0,021
−0,032
0,023
−0,017
0,079
−0,083

−8,51 29,65

81,00

0,059

10,01 −7,66 27,69 73,67 −0,041
4,26
4,60 20,96 66,77 0,014
1,01
0,89 26,84 92,67 0,058
21,51 −4,29 15,98 93,03 −0,017
98,10 −2,72 15,05 69,74 0,058
97,65 −22,00 6,04 19,02 −0,130
96,83 15,01 7,08 47,11 0,104
31,46 −11,41 18,53 100,86 0,122
20,19
5,46 15,72 53,06 0,004
4,20 −4,54 30,95 119,84 −0,044
10,63 −12,82 32,06 95,49 −0,109
22,68 11,09 12,40 32,42 −0,053
−8,68 42,66
−9,31
12,89
−5,72
−6,74
−14,97
−14,16
−12,52
−27,26

70,05

0,050

16,85 79,34 −0,109
21,40 51,32 0,096
37,57 34,21 0,016
31,93 102,95 0,034
10,84 70,10 −0,077
23,74 84,76 0,030
20,02 74,01 −0,114
10,74 205,85 −0,049

SZILÁGYI ZSOLT

102
Település
Külsőbőcs
Luka
Magy
Magyarcsanád
Magyartés
Mánd
Máriapócs
Márok
Márokpapi
Mátételke
Megyaszó
Mérk
Mezőgyán
Mezőkövesd
Mikepércs
Miske
Nagyar
Nagybánhegyes
Nagydobos
Nagyecsed
Nagykáta
Nagykereki
Nagyléta
Nagyrév
Nagyszekeres
Nemesbikk
Nyíracsád
Ókécske
Onga
Ószentiván
Pereg
Pitvaros
Poga
Polgár
Pusztamonostor
Rákóczifalva
Ricse
Sajóbesenyő
Sajóhidvég
Sándorfalva
Sáránd

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v4
f
f
f
f
f
f
v4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
88,50
59,35
44,79
61,03
69,57
83,17
65,69
75,25
82,09
66,56
81,96
60,22
80,01
71,37
88,36
85,77
78,18
72,85
59,12
60,91
67,69
79,09
74,59
73,46
77,49
75,65
50,23
77,43
69,61
72,52
75,51
85,13
50,14
65,45
60,91
59,01
74,39
80,18
72,63
61,18
83,97

2.
25,00
19,35
60,00
53,25
75,00
25,00
77,78
43,75
30,77
21,05
60,76
54,88
46,77
78,20
39,39
39,13
29,63
90,45
67,92
59,54
69,62
90,00
75,00
46,67
30,77
72,00
84,34
80,00
47,50
38,24
67,69
93,26
54,55
87,62
54,17
42,86
25,64
46,67
37,50
83,54
62,22

3.
5,33
97,91
35,71
18,60
9,41
29,85
43,57
74,77
79,78
14,52
25,28
56,77
13,45
26,60
15,05
24,04
74,40
22,67
30,10
71,35
12,36
12,54
21,92
16,67
7,69
1,71
45,00
23,77
14,76
12,30
27,64
16,30
9,62
10,59
11,11
7,18
95,90
56,64
2,09
9,78
27,97

4.
1,36
9,76
30,93
−4,43
−21,71
−2,47
−3,03
−1,31
−3,54
−21,96
−11,26
−2,17
1,05
−5,94
−8,11
−3,45
−17,37
−24,54
0,88
1,97
8,03
−14,35
−9,92
−5,14
14,92
−5,78
8,29
−4,48
−4,07
−7,67
−3,00
−17,61
23,62
−14,72
−12,31
15,78
−4,26
−10,33
−5,45
9,17
−8,66

5.
9,19
11,90
10,70
17,23
8,00
19,53
23,29
13,38
6,11
12,80
12,41
19,00
11,88
20,79
13,85
11,73
12,16
10,32
27,14
14,00
29,09
14,22
23,34
13,57
19,75
16,63
20,77
14,34
26,37
26,74
17,64
11,05
13,29
19,05
28,88
20,21
14,44
7,22
21,61
27,66
12,68

6.
109,22
67,03
68,67
130,00
166,07
54,93
34,81
47,72
57,65
240,56
78,78
66,46
90,01
46,61
72,97
78,82
79,83
140,09
47,01
37,72
59,47
93,21
62,98
105,08
62,68
98,13
32,30
55,07
100,60
142,19
80,19
29,56
156,59
94,06
142,46
104,69
43,56
76,44
123,00
26,64
63,48

K
−0,052
0,032
−0,086
−0,095
−0,039
−0,129
−0,001
0,091
0,076
−0,055
−0,024
−0,058
−0,037
−0,038
−0,107
−0,031
−0,037
0,088
−0,119
−0,044
0,069
0,087
0,008
−0,112
−0,080
−0,009
−0,089
0,031
−0,041
0,060
0,104
−0,114
0,094
−0,102
−0,054
−0,099
0,055
0,007
−0,123
−0,095
0,006

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Sárrétudvari
Semjén
Sükösd
Szakáld
Szamoskér
Szatmárököritó
Szegvár
Szirma
Szirmabesenyő
Taktaszada
Tápiószele
Tarnaméra
Tarpa
Tiszabura
Tiszabűd
Tiszacsege
Tiszaeszlár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszanána
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszőllős
Tiszaug
Tiszavárkony
Tóalmás
Tószeg
Tura
Újfehértó
Vámospércs
Váncsod
Vasad
Végardó
Végegyháza
Vencsellő
Zsáka
Zsámbok
Zsarolyán

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
v5
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
85,61
68,73
74,82
69,42
92,26
69,20
80,02
79,89
84,52
72,40
58,45
67,74
72,13
74,49
65,73
68,37
68,38
80,35
76,13
76,44
81,85
74,18
73,05
70,73
80,50
75,93
70,01
67,07
68,34
77,51
57,42
83,66
74,07
76,47
59,09
70,49
73,90
71,89
76,12
86,16

2.
62,94
26,67
71,31
40,00
24,00
22,78
76,85
63,83
40,91
35,90
94,27
82,35
71,55
70,37
87,93
90,08
61,36
52,17
64,00
46,88
88,98
82,46
76,98
82,42
54,10
71,43
86,84
69,57
86,32
74,19
87,59
73,86
60,34
59,26
42,31
74,00
64,56
90,72
59,14
33,33

3.
5,29
89,68
17,73
26,15
28,88
28,25
6,40
20,27
52,56
50,63
20,75
11,85
51,74
10,96
14,29
11,03
29,54
3,14
7,27
72,38
6,26
3,97
7,28
12,45
11,35
8,46
10,47
10,95
9,54
19,51
20,67
13,43
14,29
1,91
96,11
2,92
62,50
9,31
7,79
13,79

4.
2,58
−3,69
2,94
−23,05
−13,15
4,11
−6,64
−5,57
−5,05
−5,68
7,72
−6,07
−7,67
−12,93
−7,39
−3,96
−15,77
−7,22
4,68
−7,02
−5,87
−2,62
−12,53
−0,81
−2,69
−9,09
−18,35
8,74
−21,50
1,85
−5,38
−0,44
−7,84
17,65
−6,26
−9,01
−19,85
−10,12
−0,72
−5,37

5.
14,91
16,47
11,17
16,85
22,76
24,91
20,64
18,58
17,61
14,43
21,21
15,93
18,37
20,47
14,57
23,89
23,32
12,70
13,20
12,34
19,05
16,89
32,36
15,46
14,56
22,14
24,02
13,72
18,68
21,06
26,58
16,83
20,08
8,58
22,05
16,86
19,48
22,35
13,20
19,05

103
6.
69,57
46,90
72,36
171,14
46,76
82,95
88,94
58,19
42,58
67,34
77,61
82,38
49,59
80,54
92,96
67,21
94,48
124,38
89,58
35,06
61,34
88,46
100,33
81,10
85,93
99,81
119,69
78,08
135,68
46,46
69,50
41,33
71,44
94,31
36,79
108,20
59,03
99,94
105,77
81,11

K
0,073
−0,024
0,018
−0,062
−0,128
−0,115
0,120
−0,016
0,048
−0,128
0,132
−0,072
0,062
−0,094
−0,036
0,037
−0,070
−0,012
0,035
−0,020
0,106
0,055
0,125
0,033
−0,026
0,065
0,082
−0,037
0,014
0,081
−0,064
0,037
−0,126
0,099
−0,037
−0,063
0,018
0,129
0,007
−0,065

SZILÁGYI ZSOLT

104
Település

A

1.

Akasztó
Álmosd
Átány
Bátmonostor
Bátya
Bedő
Belsőbőcs
Benk
Berkesz
Berzék
Biharugra
Boldog
Bököny
Buj
Cigánd
Csaholc
Cséke
Csobaj
Dány
Darnó
Demecser
Eperjeske
Erdőtelek
Érpatak
Farmos
Felsőberecki
Fényeslitke
Fülesd
Gádoros
Gáva
Géderlak
Gégény
Gergelyi
Girincs
Gulács
Gyála (Nagyrét)
Győrtelek
Gyüre
Hajdusámson
Hejőkeresztúr

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

73,57
68,95
81,83
67,01
78,92
58,10
88,02
68,91
64,36
58,75
84,07
78,89
67,02
63,03
66,40
75,31
66,48
64,93
79,76
81,18
57,24
73,55
59,24
61,33
60,28
55,74
73,33
68,71
73,24
64,74
78,88
57,98
52,16
72,62
64,02
63,90
65,20
65,52
68,34
78,35

2.
3.
4.
5.
6.
IV. fejlettségi szint (átlag alatt)
78,57
6,63 −1,63 15,87 39,14
62,96 13,19 −10,95 20,90 62,78
42,25
5,26 −11,42 11,65 103,44
27,50 69,33 −10,77 10,12 89,31
37,65 14,00 −3,27 11,64 51,96
63,16 15,83 −19,84 21,32 96,06
25,93
4,80 −9,93 23,89 79,56
57,14 22,78 −7,71 10,24 47,64
52,63 15,70 −1,75 21,68 62,79
50,00
6,40 −14,19 27,59 121,10
45,28 23,02 −20,66 11,65 70,01
14,06 15,11 10,96 7,45 71,44
52,50 16,25 −4,02 16,03 53,13
92,59 22,27 −15,31 24,82 54,12
7,00 80,58 −6,06 18,51 55,14
29,41 24,27 −18,51 14,77 116,90
33,33 91,23 −23,20 17,39 62,51
62,96 30,61 −8,20 12,22 56,44
50,39
2,52
8,18 6,88 68,71
20,00 21,62 −13,76 22,89 82,02
60,29 31,70
1,54 24,25 54,61
65,22 48,94 −9,68 10,86 26,43
46,90 35,50 −13,50 12,91 117,20
65,96 37,65 −15,21 14,69 47,65
78,26
5,10
8,23 13,03 76,27
14,29 96,67 −2,50 22,58 50,84
43,08 13,64 −18,29 29,49 68,36
25,00 68,87 −25,46 17,89 73,76
90,91
2,62 −4,95 21,44 16,78
78,13 13,71 −18,83 31,67 75,52
50,00 34,41 −21,39 13,39 90,15
61,90 17,00
4,59 14,18 53,67
66,67 42,33 −8,10 32,08 31,59
25,00
8,64 −5,53 19,14 85,66
28,21 74,19 −16,98 17,77 74,13
57,78 10,39 −13,80 20,80 102,74
45,83 13,23 −7,36 25,98 72,95
62,96
5,30 −11,78 23,32 60,02
90,97
7,13 −5,54 18,11 28,87
41,18 10,00 −3,85 21,86 72,57

K
−0,169
−0,261
−0,193
−0,163
−0,327
−0,377
−0,154
−0,381
−0,265
−0,274
−0,271
−0,271
−0,352
−0,138
−0,227
−0,250
−0,167
−0,298
−0,148
−0,236
−0,182
−0,184
−0,265
−0,381
−0,145
−0,165
−0,294
−0,314
−0,189
−0,143
−0,149
−0,338
−0,273
−0,349
−0,225
−0,263
−0,292
−0,363
−0,229
−0,145

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
A
Hejőkürt
f
Hencida
f
Hercegszántó
f
Homokmégy
f
Igrici
f
Jánk
f
Jánoshida
f
Jászfelsőszentf
györgy
Jászkarajenő
f
Kesznyéten
f
Királyhegyes
f
Kisar
f
Kiskunmajsa
f
Kispalád
f
Kocsér
f
Kocsord
f
Kölcse
f
Kömlő
f
Kömörő
f
Körösszakál
f
Kövegy
f
Matolcs
f
Medgyesbodzás
f
Méhtelek
f
Mezőnagymihály f
Mezőnyék
f
Mezőpeterd
f
Mezősas
f
Mezőtárkány
f
Milota
f
Monostorpályi
f
Nábrád
f
Nagycsécs
f
Nagyhalász
f
Nagykörű
f
Nagylónya
f
Nagyvarsány
f
Négyes
f
Nyáregyháza
f
Nyírbogdány
f

1.
83,33
79,31
63,86
89,78
73,99
63,93
79,84

2.
40,00
45,00
46,79
19,05
58,06
25,00
42,62

62,16 77,65
75,68
73,15
72,34
86,09
52,98
89,61
75,38
70,98
71,68
77,86
75,34
67,22
77,70
88,15
69,26
79,83
72,96
66,71
61,27
85,09
76,94
77,52
68,91
69,01
71,92
51,73
74,19
65,40
71,24
74,54
62,88
53,58

88,39
41,94
45,83
30,00
66,74
35,00
66,29
57,41
40,63
43,66
44,44
59,09
66,67
18,18
62,65
12,50
40,00
50,00
69,23
33,33
46,15
31,58
73,58
12,50
45,00
58,91
78,57
39,53
79,17
52,63
64,84
71,15

105

3.
4.
5.
6.
K
5,61 −13,43 12,00 88,97 −0,264
12,37 −7,24 16,09 83,46 −0,149
11,81 −1,13 19,13 80,21 −0,287
8,45 −9,98 6,41 100,21 −0,260
5,78 −14,72 19,12 85,66 −0,236
37,22 −13,23 26,85 93,48 −0,268
2,14 −9,96 14,95 85,15 −0,264
4,34
2,99
3,04
2,37
13,66
17,12
14,57
7,58
18,14
19,23
19,76
11,97
20,54
2,43
24,63
7,61
85,42
7,41
21,58
23,62
13,21
20,00
53,18
8,07
50,96
0,00
30,58
4,37
81,16
15,38
4,79
4,87
20,00

−0,76 12,80
−19,31
−4,02
−8,19
−2,75
5,56
−13,30
−16,81
−8,94
−17,21
−7,54
−5,39
−13,06
−6,75
−6,56
−17,75
−15,36
−24,69
−3,30
−10,26
−5,43
−9,72
−12,70
−12,39
−5,36
−1,31
−1,76
−9,33
3,05
−15,44
−19,98
−3,70
−6,18

20,80
15,34
16,88
12,96
21,43
9,76
11,91
16,82
19,22
11,83
14,47
23,63
14,20
17,50
8,59
8,59
12,29
35,83
13,89
10,72
14,17
10,44
17,69
12,59
14,29
18,18
13,57
13,20
14,19
12,97
9,84
23,40

97,99 −0,146
57,37
102,38
77,75
66,81
43,93
56,71
55,22
60,44
92,20
69,11
53,73
93,08
66,97
27,68
113,38
25,60
176,49
0,00
103,54
68,04
45,00
60,39
81,98
68,09
65,85
61,61
73,99
0,00
31,45
116,59
96,93
70,04

−0,178
−0,218
−0,346
−0,186
−0,330
−0,298
−0,381
−0,265
−0,302
−0,243
−0,337
−0,133
−0,178
−0,319
−0,306
−0,296
−0,181
−0,329
−0,169
−0,235
−0,340
−0,221
−0,198
−0,352
−0,369
−0,364
−0,149
−0,197
−0,363
−0,275
−0,292
−0,284

SZILÁGYI ZSOLT

106
Település
Nyírcsászári
Nyírgyulaj
Nyírpazony
Olcsva
Olcsvaapáti
Orgovány
Örvény
Páhi
Paszab
Peszéradacs
Porcsalma
Prügy
Rétközberencs
Révleányvár
Sajóörös
Sajópálfala
Sajóvámos
Sára
Sarkadkeresztúr
Sarud
Sonkád
Sövényháza
Szabolcs
Szakmár
Szatmárcseke
Szelevény
Szentmártonkáta
Szentpéterszeg
Szihalom
Tákos
Taktaharkány
Tápé
Tarnaörs
Téglás
Timár
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabő
Tiszacsécse

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
61,73
55,40
56,79
73,83
80,95
61,49
78,55
76,70
71,21
57,56
78,40
71,22
69,90
54,46
76,14
82,22
82,30
76,52
69,26
74,04
68,48
56,75
66,89
82,42
70,49
66,10
81,14
90,40
74,52
72,94
66,63
70,61
68,97
66,22
71,21
65,37
70,61
67,65
59,95
69,27
77,86

2.
55,00
54,93
57,14
52,00
48,00
54,55
73,68
66,33
72,41
46,88
37,04
21,62
48,00
47,37
42,86
42,86
36,84
66,67
59,02
50,62
0,00
55,41
71,43
12,64
25,86
80,00
43,53
40,38
42,68
43,48
46,77
5,71
80,30
62,82
66,67
46,15
42,86
70,37
51,52
84,21
28,57

3.
15,69
51,97
31,28
31,10
29,01
5,65
8,26
17,89
11,98
22,38
5,21
56,36
35,46
82,03
7,08
26,47
18,98
18,52
5,14
5,94
80,51
23,45
20,79
6,66
21,49
15,50
8,29
10,68
7,98
59,20
16,07
34,95
2,48
30,50
22,46
43,21
33,57
6,45
18,26
5,92
45,83

4.
−4,00
−12,95
5,44
−3,82
−19,79
22,16
−16,23
−8,90
−14,25
−7,65
−8,36
−5,96
−6,39
−8,67
−21,34
−15,14
−6,84
−4,76
8,41
−13,48
−8,92
−21,57
−29,55
−10,59
−16,77
−11,27
−14,94
−12,60
−6,59
−9,93
−3,96
−1,55
−3,47
−12,49
−14,22
−16,07
1,82
−10,48
−14,75
−11,23
−9,45

5.
25,00
18,07
9,67
15,17
14,87
10,18
12,73
15,83
21,51
14,87
20,25
10,68
9,63
12,54
18,64
12,39
14,05
1,11
11,62
20,05
14,75
11,12
13,99
6,12
22,77
13,89
19,15
6,87
10,88
17,02
19,52
13,80
13,98
21,92
15,71
29,05
18,77
16,96
29,01
20,74
17,22

6.
47,63
65,85
50,03
48,63
41,39
53,51
69,88
36,72
47,99
148,49
66,29
57,52
47,88
49,53
87,30
72,04
62,67
67,46
53,09
96,59
92,45
154,98
117,77
133,64
91,94
65,25
99,82
65,69
101,47
33,92
89,14
108,47
61,02
55,94
37,81
56,19
40,96
51,72
80,89
70,01
63,13

K
−0,344
−0,311
−0,349
−0,176
−0,334
−0,240
−0,198
−0,227
−0,266
−0,155
−0,304
−0,292
−0,332
−0,253
−0,376
−0,209
−0,218
−0,210
−0,246
−0,213
−0,163
−0,288
−0,260
−0,301
−0,361
−0,247
−0,149
−0,262
−0,244
−0,174
−0,208
−0,251
−0,209
−0,225
−0,342
−0,228
−0,194
−0,362
−0,325
−0,136
−0,157

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadorogma
Tiszaigar
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszaoszlár
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszaújfalu
Tiszavalk
Tisztaberek
Tófalu
Törtel
Tunyog
Túristvándi
Tuzsér
Tyukod
Újcsanálos
Újkécske
Újkenéz
Ura
Uszka
Vajdácska
Vámosoroszi
Vértes
Visznek
Vitka
Zagyvarékas
Záhony
Zalkod
Zsurk

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
72,43
66,76
79,29
76,01
65,34
74,55
69,39
75,43
79,76
78,13
82,10
83,60
67,28
78,66
85,73
50,31
90,02
65,60
68,61
60,23
57,65
72,22
52,94
52,21
82,61
67,33
75,09
51,57
74,32
65,45
81,92
60,39
81,64
63,38
76,30
67,47
80,46
71,16

2.
54,69
64,06
41,94
65,96
33,33
35,14
50,72
32,26
45,45
55,00
38,10
42,50
76,67
53,33
50,00
67,65
50,00
18,75
33,33
77,00
42,42
33,33
52,94
5,26
28,57
90,91
50,00
3,23
27,27
20,59
35,00
63,77
22,03
33,33
79,14
31,25
41,67
50,00

3.
7,33
23,96
1,82
10,10
44,89
35,41
3,62
41,94
2,38
4,91
5,28
3,11
10,27
10,64
4,62
3,70
2,68
33,01
51,63
17,24
25,87
26,05
58,13
15,55
12,61
4,08
17,24
21,88
20,00
79,17
11,32
5,99
5,85
31,70
1,63
85,54
35,53
39,07

4.
−13,13
−10,74
−6,60
−23,52
2,37
−13,10
−8,05
−8,31
−5,01
−8,52
−15,44
−3,86
−27,79
−8,10
−8,58
−24,50
−2,74
−15,31
−11,92
−10,84
−6,04
−13,35
0,84
36,52
−11,56
−8,57
−5,73
31,31
10,82
−5,50
−13,18
−4,24
−0,17
−14,12
0,00
−12,30
−8,27
−4,38

5.
20,80
14,07
13,87
24,10
12,04
15,08
18,00
15,15
13,19
13,06
23,48
11,85
17,46
11,00
13,26
9,68
7,84
17,27
8,06
13,51
21,43
25,08
21,74
17,42
10,14
21,11
19,67
12,28
15,38
15,88
14,47
27,76
16,21
25,76
13,27
22,64
13,79
12,02

107
6.
92,62
88,32
106,68
89,17
55,30
45,64
72,27
63,16
63,12
74,81
62,62
52,76
135,16
45,96
58,97
190,38
50,90
113,30
65,04
65,88
88,70
91,41
51,70
88,10
84,00
49,12
60,28
135,69
48,13
43,91
59,24
80,88
72,54
69,29
34,07
26,82
32,66
46,46

K
−0,205
−0,183
−0,160
−0,159
−0,274
−0,377
−0,359
−0,206
−0,296
−0,235
−0,304
−0,296
−0,156
−0,339
−0,218
−0,342
−0,187
−0,363
−0,356
−0,344
−0,317
−0,187
−0,170
−0,251
−0,324
−0,184
−0,187
−0,154
−0,231
−0,229
−0,375
−0,203
−0,270
−0,382
−0,187
−0,161
−0,249
−0,229

SZILÁGYI ZSOLT

108
Település

A

Ajak
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsójózsa
Anarcs
Apagy
Ároktő
Balkány
Besenyőd
Besenyőtelek
Beszterec
Biri
Boconád
Borsodszemere
Botpalád
Cégénydányád
Császló
Csegöld
Csengersima
Csengerújfalu
Dávod
Deszk
Dormánd
Döge
Dusnok
Egerlövő
Encsencs
Erk
Fábiánháza
Felsőjózsa
Ferencszállás
Fülpös
Fülpösdaróc
Garbolc
Gebe
Géberjén
Gemzse
Geszteréd
Győröcske
Gyulaháza

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.

2.
3.
4.
5.
6.
V. fejlettségi szint (mélyen az átlag alatt)
64,46 34,38
7,67 −6,61 11,56 47,76
50,00 6,25 82,61 −4,74 22,51 34,20
70,52 25,00
7,69 −16,51 7,33 86,46
77,67 56,67
5,02 −6,63 8,62
0,00
49,96 36,11 18,32 −10,80 14,70 28,99
52,58 16,28
8,22 −1,68 16,89 51,15
79,82 39,22
2,76 −2,80 11,28 46,65
39,73 77,70 13,71 −10,04 26,82 44,81
60,85 50,00 15,83 −12,23 12,76 29,59
76,94 2,20
8,14 −7,15 21,01 83,81
49,36 37,50 14,29
4,53 17,65 62,01
44,58 62,07 13,82 −6,90 11,45 58,09
65,85 60,78
9,78 −16,45 12,06 90,74
78,55 22,73 15,38 −6,62 9,78 47,80
70,97 25,00 29,69 −10,42 12,18 45,31
74,59 32,00
9,83 −17,67 18,90 71,59
75,43 33,33
8,00 −16,64 13,24 66,98
57,19 12,90 10,40 −12,00 17,93 82,48
71,22 14,29 14,12 −9,84 15,35 50,37
62,69 8,57
5,06 −10,57 18,26 115,08
73,28 8,05
8,36 −10,84 14,87 89,04
54,80 25,25 10,11 −10,36 16,34 134,59
56,77 6,90 14,29 −9,38 37,17 83,64
69,90 62,75 14,50 −18,87 9,67 42,35
72,44 31,43 10,03 −10,95 11,53 88,67
69,02 29,63 11,95 −11,63 7,24 83,66
58,53 14,63
7,36 −4,08 15,65 22,94
62,40 50,00
0,31
1,73 8,38 80,18
66,48 36,92
8,15 −3,63 16,92 28,68
63,27 61,97
3,42 −18,36 7,54
0,00
65,48 58,33
6,02 −15,66 5,62 60,88
43,27 10,00
7,59 −11,52 13,45 56,34
70,69 12,50 25,00 −34,29 20,20 93,61
75,83 11,11 28,81 −10,96 16,79 45,54
59,72 37,70
5,54 −4,28 16,32 35,51
59,77 16,67 15,22 −10,26 14,48 38,79
65,05 66,67
6,92 −9,61 17,27 39,33
45,01 70,00 13,66 −7,84 13,62 67,05
57,00 37,50 41,38 −29,47 10,59 20,58
47,76 68,29 14,09 −17,18 16,57 58,35

K
−0,678
−0,501
−0,653
−0,571
−0,916
−0,848
−0,399
−0,613
−0,705
−0,446
−0,584
−0,721
−0,397
−0,504
−0,541
−0,474
−0,534
−0,767
−0,650
−0,589
−0,555
−0,502
−0,535
−0,548
−0,439
−0,569
−0,933
−0,451
−0,609
−0,927
−0,633
−1,178
−0,661
−0,519
−0,713
−0,870
−0,462
−0,611
−0,951
−0,694

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Gyügye
Hejőpapi
Hermánszeg
Hernádkak
Hevesvezekény
Hodász
Hort
Ibrány
Ilk
Jármi
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jéke
Kállósemjén
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kenézlő
Kérsemjén
Kiscsécs
Kishódos
Kisköre
Kisléta
Kislónya
Kisnamény
Kisvarsány
Kisszekeres
Klárafalva
Komlódtótfalu
Komoró
Kopócsapáti
Kótaj
Köröm
Körösnagyharsány
Ládháza
Lajosmizse
Laskod
Levelek
Lórántháza
Lövőpetri
Madaras

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
80,86
77,42
81,36
80,82
61,66
53,58
72,10
54,30
61,07
59,76
68,60
60,09
70,72
43,98
47,79
51,46
60,62
65,04
74,76
60,43
75,97
70,05
62,18
70,09
63,36
56,38
62,50
53,85
68,98
62,16
71,05
56,68
51,08
84,94
81,91
63,75
51,85
53,83
62,29
60,34
70,18

2.
9,09
33,33
33,33
52,38
55,56
56,82
15,75
62,90
37,50
58,33
41,94
50,00
61,11
64,86
40,58
42,86
44,00
51,35
9,09
0,00
9,09
58,97
58,62
30,43
30,77
70,97
18,75
50,00
15,79
66,67
60,87
51,79
15,79
15,63
45,45
66,67
50,00
50,00
78,57
64,71
47,27

3.
8,24
3,38
6,41
3,85
4,67
14,03
6,38
7,18
16,76
5,04
2,29
4,59
33,71
18,83
26,27
8,92
34,54
15,97
28,41
2,33
15,00
4,89
8,25
16,94
10,19
3,87
3,41
2,17
7,69
12,60
19,70
7,19
2,66
11,78
8,49
3,94
5,88
17,19
1,11
11,90
15,82

4.
−12,89
−9,11
−13,49
−21,91
−14,59
−11,69
−8,16
−3,75
−8,32
−13,57
−14,15
0,66
−29,28
−11,94
−15,73
−1,55
3,61
−13,38
−13,59
−0,52
−15,10
−2,80
−12,33
−9,81
−13,73
−7,51
−10,62
−5,60
−10,99
−14,00
−18,70
−7,46
−4,76
−7,23
−8,28
−23,52
−17,82
−10,96
−9,52
−10,04
−13,66

109

5.
6.
K
13,70 62,73 −0,579
17,65 68,21 −0,387
7,29 28,25 −0,643
12,23 68,44 −0,418
25,08 80,52 −0,406
26,12 61,36 −0,494
10,48 66,78 −0,644
13,27 57,55 −0,551
16,22 37,43 −0,660
14,69 49,38 −0,650
7,49 50,99 −0,722
14,35 55,41 −0,508
16,18 36,50 −0,496
12,69 72,01 −0,667
20,87 84,01 −0,626
14,57 52,70 −0,699
10,99 32,85 −0,436
15,03 30,91 −0,612
16,67 71,61 −0,476
19,28 139,57 −0,463
14,79 73,26 −0,580
14,04 43,59 −0,385
13,73 36,80 −0,636
9,01
0,00 −0,822
13,33 64,90 −0,698
15,09 35,26 −0,605
21,56 83,39 −0,630
14,68 57,11 −0,688
24,89
0,00 −0,836
16,22 43,95 −0,515
22,51 32,57 −0,402
13,36 25,68 −0,767
21,94 73,80 −0,798
7,25 54,93 −0,483
23,44
0,00 −0,411
18,27 52,52 −0,606
17,13 37,62 −0,898
17,44 42,39 −0,684
21,77
0,00 −0,577
12,84 40,88 −0,564
20,89 51,18 −0,413

SZILÁGYI ZSOLT

110
Település
Magosliget
Magyardombegyház
Magyarhomorog
Majtis
Mátyus
Méhkerék
Mezőladány
Nagybaracska
Nagyfüged
Nagygéc
Nagyhódos
Nagyiván
Nagyrozvágy
Nagytarcsa
Napkor
Nemesborzova
Nyírábrány
Nyíradony
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsaholy
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírlugos
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Ópályi

A
f

1.
2.
66,88 40,00

f

71,06 85,71

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

59,08
72,91
70,48
39,91
67,43
63,94
69,89
59,63
69,92
71,82
47,23
69,17
62,78
74,34
45,83
48,31
52,73
60,27
57,68
49,10
58,68
49,95
36,79
54,34
42,79
57,41
50,35
41,25
68,23
54,02
65,27
50,09
57,29
47,90
58,32
49,72
59,00
58,23

35,71
27,27
21,43
2,70
53,85
5,83
47,54
22,22
11,11
48,19
11,11
20,00
60,32
25,00
68,18
53,54
54,24
42,72
38,30
52,63
65,12
8,00
54,17
81,97
8,33
53,33
55,00
60,78
40,38
65,85
29,17
55,56
52,38
66,67
65,79
47,73
45,61
49,09

3.
21,54

4.
5.
−0,29 11,46

0,00 −27,72
7,96
13,16
21,25
10,29
19,49
8,78
7,05
9,09
32,93
2,99
10,95
11,70
12,00
7,41
8,61
12,11
14,38
6,08
7,01
14,29
4,78
5,75
26,35
13,75
17,07
17,65
4,93
9,71
9,16
6,81
1,99
10,89
20,23
4,35
12,02
13,72
8,60
24,28

−21,30
−22,18
−16,08
2,51
−21,24
−15,57
−18,32
−20,65
−26,74
−15,12
−15,86
−7,14
−9,63
−9,59
−1,00
−1,63
−17,87
−13,48
−16,20
−11,19
1,28
−15,84
−0,51
−18,49
−13,19
−7,96
−13,34
9,19
−7,71
−2,60
16,42
−3,75
−15,63
−18,30
−6,59
−13,05
−6,85
−6,46

9,88

6.
K
29,74 −0,508
50,28 −0,545

7,23 134,07 −0,617
20,11 59,25 −0,603
12,80 53,55 −0,658
6,43 35,73 −1,255
15,86 42,71 −0,572
12,55 64,73 −0,899
11,60 90,05 −0,473
22,33 72,45 −0,773
29,82 68,33 −0,535
14,55 62,34 −0,510
18,50 75,81 −1,000
23,37 60,51 −0,494
12,72 44,37 −0,537
20,41 67,05 −0,444
13,87 49,36 −0,632
20,32 40,88 −0,640
15,36 28,73 −0,856
18,53 27,56 −0,787
9,42 44,55 −0,917
14,59 80,97 −0,632
13,73 32,11 −0,524
16,42 50,05 −1,145
16,33 30,17 −0,796
14,31 39,03 −0,623
9,68 60,42 −1,179
12,64 28,70 −0,676
11,80 45,52 −0,866
11,34 54,00 −0,631
14,93 35,03 −0,597
27,55 51,01 −0,391
14,66 29,71 −0,497
15,73 51,13 −0,641
21,38 55,33 −0,551
17,74 78,65 −0,684
15,45 45,68 −0,496
10,68 39,79 −0,899
17,34 43,01 −0,638
17,82 44,89 −0,503

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI AZ ALFÖLDÖN
Település
Oros
Őr
Pálmonostora
Panyola
Pap
Papos
Pátroha
Pátyod
Pély
Penészlek
Penyige
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Prónayfalva
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rápolt
Rém
Révaranyos
Rohod
Rozsály
Sajólád
Sajópetri
Sajószöged
Sári
Sényő
Sóstófalva
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szank
Szegilong
Székely

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
49,75
56,00
60,66
79,21
62,00
60,87
63,40
64,74
73,61
43,08
73,89
52,31
47,78
65,48
61,88
61,32
48,71
80,66
77,10
64,03
62,62
67,85
80,02
81,91
64,26
66,74
52,12
61,01
52,20

2.
71,20
38,46
13,16
31,25
55,88
56,25
45,95
44,00
43,28
33,33
42,11
58,97
52,27
41,51
51,32
41,67
12,50
16,67
3,80
60,00
45,83
25,00
8,33
20,00
43,48
49,35
70,59
16,67
54,55

f

68,65 48,65

41,95 −14,93

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

51,86
75,20
77,78
73,89
69,51
83,77
72,84
56,97
63,95
53,04

11,80
4,67
4,94
14,77
7,14
12,07
39,82
3,39
36,84
8,33

72,22
41,67
16,67
34,78
14,29
12,50
31,34
45,00
40,00
64,29

3.
9,52
13,04
8,30
23,74
24,42
6,14
18,07
4,55
2,73
1,83
13,60
9,42
12,96
38,24
14,21
6,29
13,33
30,36
55,08
5,44
8,43
19,05
4,89
6,28
2,87
4,72
3,19
7,41
12,20

4.
−3,57
−1,47
−11,23
−9,64
−12,59
−1,86
−5,37
−14,91
−12,59
−7,73
−12,93
−10,93
−8,09
−13,30
−34,61
−17,51
−15,87
−20,81
−54,00
−19,61
−6,87
−11,63
−7,22
−4,28
−14,97
−9,68
−2,66
−17,36
−16,57
3,84
−17,58
−17,58
−44,58
−30,49
−16,29
−10,17
5,06
−16,40
−21,06
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5.
6.
K
11,62 57,96 −0,565
15,81 34,11 −0,693
8,31 81,43 −0,829
13,60 24,93 −0,470
14,00 49,00 −0,498
17,22 25,49 −0,567
17,51 47,73 −0,464
11,43 60,47 −0,679
12,63 56,96 −0,530
7,01 20,43 −1,238
11,15 75,55 −0,403
16,85 49,43 −0,675
13,45 35,59 −0,830
12,89 35,47 −0,526
10,94 93,82 −0,716
15,14 40,77 −0,809
21,67 49,41 −1,027
10,83 51,08 −0,560
15,93 119,68 −0,598
16,67 32,92 −0,689
13,76 43,42 −0,620
10,83 86,91 −0,517
10,45 28,35 −0,731
9,57 45,62 −0,514
17,56 90,91 −0,505
11,77 50,84 −0,583
12,50 87,75 −0,429
11,46 136,08 −0,616
17,98 69,75 −0,660
9,15
14,68
22,30
12,07
22,76
17,12
7,45
12,96
8,13
18,25
16,00

37,10 −0,458
50,45
56,71
63,17
92,89
98,83
61,62
39,70
41,83
48,59
52,83

−0,416
−0,456
−0,672
−0,629
−0,754
−0,601
−0,413
−0,672
−0,492
−0,755
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Település
Szentistván
Szentlőrinckáta
Taktakenéz
Tarnabod
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tatárszentgyörgy
Tiszabábolna
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszaszalka
Tiszaszederkény
Tiszavid
Tivadar
Tornyospálca
Tömörkény
Túrricse
Ugornya
Újhartyán
Újléta
Vaja
Vámosatya
Vasmegyer
Vekerd
Vezseny
Viss
Zajta
Zaránk

A
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1.
77,81
69,68
63,50
67,64
75,44
65,09
59,88
81,17
66,47
64,89
65,61
69,84
62,88
72,92
66,05
74,55
64,01
61,01
62,97
64,74
65,52
76,23
51,17
58,30
49,21
70,38
72,03
64,27
83,30
78,56

2.
30,70
15,38
15,00
23,81
56,10
23,53
33,93
32,00
63,33
60,00
61,90
29,41
48,39
33,33
47,37
40,00
35,21
59,29
31,25
61,11
40,40
55,56
36,36
48,15
37,14
66,67
65,22
50,00
20,00
42,86

3.
4,60
2,52
20,00
16,27
8,86
11,28
9,15
3,35
18,37
24,62
17,24
11,34
35,16
3,68
19,05
4,84
24,72
3,82
15,60
38,95
14,15
3,33
27,71
41,77
10,59
1,03
1,89
27,56
16,82
4,88

4.
−10,52
0,07
−18,32
−23,20
−11,25
−8,07
−13,31
−7,62
−12,12
−5,66
−18,73
−8,46
−17,96
−21,82
−17,87
−15,25
−10,95
−8,94
−7,02
−16,08
1,73
−20,53
−17,18
−10,67
−18,89
−24,41
−33,51
−18,10
−26,43
−12,54

5.
6.
K
9,37 77,50 −0,462
9,58 50,09 −0,690
8,99 53,38 −0,890
5,65 67,32 −0,829
7,88 37,30 −0,493
18,39 106,90 −0,410
16,87 70,98 −0,667
7,10 43,68 −0,541
11,96 35,85 −0,491
11,25 27,33 −0,461
13,97 74,84 −0,416
13,21 46,63 −0,611
15,96 22,56 −0,618
14,86 61,89 −0,669
23,74 56,25 −0,453
20,16 53,25 −0,487
11,93 50,10 −0,604
10,17 43,85 −0,649
9,30 49,70 −0,691
20,69 25,90 −0,386
10,83 52,76 −0,462
11,85 45,80 −0,554
22,07 33,54 −0,808
11,87 67,59 −0,414
12,46 43,91 −1,034
8,22 78,72 −0,536
15,90 80,91 −0,530
19,38 37,75 −0,535
17,41 56,18 −0,560
5,06 65,30 −0,490

MARCHUT RÉKA

AZ 1921. ÉVI ERDÉLYI AGRÁRREFORM
1
ÉS ANNAK MAGYAR FOGADTATÁSA (1919–1922)

Kelet-Közép-Európában a 19. században végbemenő jobbágyfelszabadítások is a feudalizmus korszakát bár lezárták, ám a gazdaság és a társadalom még évtizedekig magán viselte a feudalista jegyeket. A nagybirtokrendszer továbbra is domináns maradt és a
parasztság túlnyomó többsége a nyomor szélén tengette életét, az
egyes régiók között azonban jelentős különbségek voltak.
A térség államaiban a nagybirtokrendszert a két világháború
közötti időszakban lényegileg felszámolták. Romániában és Jugoszláviában gyors és radikális reformot hajtottak végre, míg Csehszlovákiában és Lengyelországban lassúbb és mérsékeltebb volt a
végrehajtás.2 A korszak földreformjai olyan változatos képet mutattak az alapelvekben, a végrehajtás eszközeiben és tempójában,
hogy általános megállapításokat nehéz tenni. A kortárs Sebess Dénes megkülönböztette a mérsékelt és radikális, valamit a szociális
irányú, nacionalista, offenzív és defenzív fölreformokat.3
1

2

3

A tanulmány az OTKA PD 112304 számú projekt keretében készült. Köszönettel tartozom Pritz Pálnak a tanulmányhoz fűzött észrevételeiért, valamint Eiler Ferencnek segítő tanácsaiért.
Berend T. Iván – Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése
a 19–20. században. Bp. 1969. 210.; Simon Attila – Kovács Attila: Gazdaság és nacionalizmus. Földreformok az utódállamokban. In: Kisebbségi
magyar közösségek a 20. században. Szerk.: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László. Bp., 2008. 118–123.
Sebess Dénes: Az új agrárdemokráciák. Bp., 1925. 51–52.
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Vonatkozó munkájában Sebess idéz egy általunk nem ismert
Brunei nevű párizsi tanárt, aki a hágai nemzetközi bíróság számára
az 1923. évi lengyel agrárreform különböző kérdéseire adott véleményében három csoportját különböztette meg az agrártörvényeknek. Az első csoport kifejezetten avagy tényleg egyedül a kisebbségi földbirtokok ellen irányul, a másodiknál az állam egy agrárreformszerű célt tart szem előtt, felhasználja azonban egyúttal
az alkalmat, hogy a reform lehetőleg azon földbirtokot érje, mely
nemzeti kisebbségi kézben van. A harmadik esetben az agrárreform őszinte és jóhiszemű.4
Tanulmányunkban az 1921. évi erdélyi román földreformot
bemutatva, a magyar szakirodalom eddigi eredményeire támaszkodva,5 azt továbbgondolva, arra keressük a választ, vajon milyen
karaktere volt ennek az agrárintézkedésnek. Ez abból a szempontból érdekes, hogy vajon azok az érvek és ellenérvek, melyeket
magyar és román oldalról egyaránt felhoztak saját szempontjaik,
érdekeik védelmére, mennyire voltak jogosak? A törvény magyarországi fogadtatására helyezzük a hangsúlyt, és azt vizsgáljuk,
hogy a magyar politikusok, s annak eszközeként a magyar diplomácia milyen eszközökkel tudott vagy nem tudott a magyar érdekeknek érvényt szerezni az agrárreform-rendeletek/törvények
megjelenésekor, 1919–1922 között. Szakirodalomból ismeretes,
hogy az agrárreform következményeként a telepesek ügye és az
ún. optánsper később nemzetközi szintéren is jelentőséget kapott.
Erre most csak utalunk, annak részletekbe menő tárgyalására
azonban nem vállalkozhatunk a téma szerteágazó volta miatt. A
korabeli napi sajtóval, bár fontos lenne, szintén nem foglalkozunk,
mert az bőven túlnőné a tanulmány határait.
Ahhoz azonban, hogy a megfogalmazott kérdéseinkre választ
tudjunk adni, szükséges röviden áttekinteni azt a gazdasági–társadalmi helyzetet, amelyben ez az agrárreform megszületett.
4
5

uo. 90–91.
A vonatkozó román szakirodalmat a kutatás további fázisában dolgozzuk
fel.
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Erdélyben, az ún. határőrvidéken és a Felvidéken a családi gazdasággal rendelkező parasztok voltak többségben az agrártársadalmon belül a dualizmus időszakában. Ezeken a területeken a
nagybirtok negatív hatása kevésbé volt jellemző és az agrártársadalom jóval kiegyensúlyozottabb képet mutatott, mint Magyarország központi területein.6 Erdélyben a magánkézben lévő mezőgazdasági birtokállomány 70%-a saját felszereléssel és állatállománnyal rendelkező parasztok kezén volt, 100 kat. holdnál (57,6 ha)7
kevesebb földdel rendelkezett az összes földtulajdonos 98%-a. Erős
paraszti középréteg fejlődött ki. A mezőgazdasági terület 30%-a
volt tehát a nagybirtokosok tulajdonában. Ellenben a közép- és
nagybirtok kategóriába tartoztak a szociális funkciót betöltő közés közösségi birtokok is, melyek Óromániában egyáltalán vagy
csak alig léteztek.8 A nagybirtokok esetében a területek 59%-a
köztulajdonban – egyházak, alapítványok, közbirtokosságok stb. –
volt és nagyrészt erdőterületekből állt.9
Órománia birtokmegoszlása sokkal előnytelenebb képet mutatott az erdélyi területekhez képest: a nagybirtokok és latifundiumok azon kevesek kezén voltak, akik a politikai és a gazdasági
élet vezetői voltak. A mezőgazdasági területek 48,6%-a földtulaj6

7

8

9

Gunst Péter: A magyar agrártársadalom 1850–1914 között. In: A magyar
agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk.: Uő.
Bp., 1998. 206.
Azért tartjuk indokoltnak mindkét mértékegység feltüntetését, mert az erdélyi agrártörvény a régi magyar mértékegységhez igazodva katasztrális
holdban adta meg a birtokok nagyságát, míg az óromániai törvény az ottani szokásokat figyelembe véve hektárban.
Venczel József: Az erdélyi román földbirtokreform. Kolozsvár 1942.
http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf9801.pdf (Letöltés: 2015. 04.
18.) 334–335.
Vincze Gábor: Gazdaságpolitika vagy kisebbségpolitika? Az 1945-ös romániai földreform a Groza-kormány kisebbségpolitikájának tükrében. Magyar Kisebbség 1996. 4. (6. sz.) http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg
/index.php?action=cimek&lapid=5&cikk=m960427.html (Letöltés: 2014.
04. 18.)
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donosok 0,005%-nek tulajdonában volt. Ezzel szemben volt a törpe parasztbirtokok nagy tömege és a kettő között mély szakadék
tátongott. Az összes földtulajdonos 95%-ának a kezén volt a mezőgazdasági terület mindössze 40,5%-a.10 Paraszti középréteg nem
volt. A törpebirtokosok a nagybirtokoktól függő helyzetbe kerültek és kettejük közé ékelődtek még az uzsorások, akik országszerte kifejezett hálózatot építettek ki.11
A birtokstruktúrán kívül azonban pillantást kell vetnünk arra is,
hogy a földbirtokok hogyan oszlottak meg Erdélyben nemzetiségenként.12 A földnélküli parasztság 63%-a román, 26%-a magyar
volt, a 10 kat. holdon aluliak 75%-a román, 18%-a magyar, a kisés középbirtokosok esetében (50–100 kat. hold = 28,8–57,6 ha) a
románság számarányának megfelelően, a nagybirtokosok (1000
kat. holdnál = 576 ha nagyobb területtel rendelkezők) körében pedig alulreprezentált volt.13
10
11

12

13

uo.
Klein Gusztáv Adolf: Soziale und nationale Probleme der Agrarreform in
Siebenbürgen. Deutsche Politische Hefte, Nagyszeben 1927. 12–13. A
szerző a tanulmányát a romániai német akadémikusok nagyszebeni összejövetelén adta elő 1926. szeptember 12-én. Vö: Venczel J.: Az erdélyi román földbirtokreform i. m. 333.
Ezen adatokhoz látnunk kell az 1910-es népszámlálási arányszámokat is. E
szerint Erdélyben (értve ez alatt a trianoni békeszerződésben Romániához
csatolt volt magyarországi területeket) a magyarok aránya 31,6%, a románok aránya pedig 53,8% volt. Lásd: Varga E. Árpád: Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében.
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erdmagy.htm (Letöltés: 2015.04.19.)
Móricz Miklós: Az erdélyi föld sorsa. Az 1921. évi román földreform. Bp.
1932. 212. Ettől eltérő számadatokat közöl: Rus, Traian: Reforma agrara
din 1921 in Transilvania si nationalitatile conlocuitoare. Revista de istorie
1983. 4. sz. 343. Az eltérés oka, hogy míg Móricz külön kezeli a mezőgazdasági földterületet és az erdőterületet, Rus egy kategóriába sorolja
azokat, illetve a nagybirtok esetében Móricz nem tünteti fel az egyházi,
alapítványi, közbirtokossági tulajdonokat, míg Rus nem tesz ilyen különbséget. Ebből is jól látható a két nemzeti paradigma egymásnak feszülése,
mert míg egyik a magyar, a másik a román álláspont érveit támasztja alá.
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Ez a jelentős birtokmegoszlási különbség és az ehhez társuló, a
románok számára kedvezőtlen nemzetiségi arányszám természetszerűleg indokolttá tette az agrárkérdés megoldásának eltérő módozatait is az országnyival megnövekedett Romániában. A korabeli – fentiekben már hivatkozott – magyar szakirodalom erről nem
akart tudomást venni.14 Ám a különbségek ugyanúgy nem kaptak
hangsúlyt az 1969-ben megjelent Berend T. Iván és Ránki György
a témában máig jelentősnek számító munkájában sem.15
Az első világháborút követően a térségben végbemenő agrárrendezésre a politikai fordulat nyújtott lehetőséget, azt pedig a
gazdasági–társadalmi feszültség hajtotta, amely már a háború előtt
jelentkezett a századforduló agrárszocialista mozgalmaiban, parasztlázadásaiban is. A 20. század fordulóján parasztmozgalmak
bontakoztak ki Dél- és Kelet-Közép-Európában. Magyarországon
„agrárszocialista mozgalmak” voltak 1891–1907 között. Romániában 1888-ban és 1907-ben véres parasztfelkelések törtek ki, és ez
utóbbiban több ezer ember vesztette életét.16 Míg Magyarországon
a regnáló kormányok ellenzékének számító szociáldemokraták és
polgári radikálisok sürgették – többek között – a földkérdés megoldását is, addig Óromániában a kormányon lévő nemzeti liberális
párt propagálta első ízben a földreformot. A világháború azonban
új, sürgetőbb feladatokat adott a vezető politikusok számára. Bár
kétségkívül történtek előrelépések a magyar birtokpolitikában, ám
Oberding József megállapítása minden bizonnyal túlzó: „Azok az
14

Kiegészítésül: Oberding József György: Az erdélyi agrárreform. Kolozsvár, 1930.
15
„Az új Romániában nem jelentkezett a különböző területek agrárstruktúrájának eltérése, hiszen legfeljebb kisebb arányeltérésekkel mind a régi Romániában, mind pedig az újonnan csatolt Besszarábiában és Erdélyben
egyaránt a nagybirtokrendszer uralma volt jellemző.” Berend T. Iván –
Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19–20. században. Bp., 1976. 275–276.
16
Gunst Péter: A közép- és kelet-európai agrárfejlődés válaszútja a 19. század végén. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadításától
napjainkig. Szerk.: Uő. Bp., 1998. 27.
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eredmények, melyet a háború előtti magyar kisbirtokpolitika mutathat fel, kétségkívül nem kielégítőek, de útjai helyesek voltak, s
ha nem jön közbe a háború, a megkezdett úton haladva hamarosan
elérte volna célját. Kisbirtokpolitikánkat a progresszivitás jellemezte.”17
A román kormánypolitika 1917-ben a háború alakulása miatt lépéskényszerbe került az agrárpolitika terén is. A marasesti csatát18
közvetlenül megelőzően Ferdinánd király kiáltványt intézett a hadsereghez, melyben a hadsereg tagjainak szolgálataikért földet ígért.
Az ígéretek nem realizálódtak, mivel a németek hamarosan Bukarestben voltak. 1917 végén, 1918 során megmozduló paraszttömegek azonban elodázhatatlanná tették az agrárkérdés megoldását.19
Az 1918. december 1-i gyulafehérvári határozatokban megfogalmazódott a radikális agrárreform programja. A 3. cikkely 5. pontja ekképp szól: „Gyökeres agrárreform. Az összes birtokok, különösen a nagybirtokok összeírása meg fog történni. Eme összeírásnak
és ama jognak alapján, hogy a latifundiumok a szükséglet szerint
kisebbíthetők, megszüntetvén a hitbizományokat, lehetővé kell
tenni a földművesnek, hogy birtokot (szántót, legelőt, erdőt) szerezhessen, legalább is annyit, amennyit ő és családja meg tud
munkálni. Ennek az agrárpolitikának a vezetőelve egyfelől a társadalmi kiegyenlítődés előmozdítása, másfelől a termelés fokozása.”20 Ebből azt látjuk, hogy elvi szinten az agrárreformot elsősorban társadalmi–gazdasági célból szándékoztak véghezvinni. Szakirodalomból ismeretes, hogy a gyulafehérvári határozatok a nemzeti kisebbségek számára messzemenő jogokat is ígértek, és bár a
17
18

19

20

Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 15.
Marasesti csata a román front egyik összecsapása volt 1917. augusztus 6. –
szeptember 8. között. A Központi Hatalmak támadást indítottak a románok
kezében lévő moldvai területek elfoglalására, ám a román és orosz csapatoknak sikerült az offenzívát meghiúsítani.
Dolmányos István: A kelet-európai földreformok néhány problémája
(1917–1939) V. Románia. Agrártörténeti Szemle 1963. 4. sz. 484–485.
Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 16.
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kisebbségek ezt többször számon kérték, jogszabályba és gyakorlatba ültetésükre nem került sor. Az agrárprogramra viszont igen.
A román király már 1918. december 13-án kiadta a földreformról szóló dekrétumot, mely azonban csak az ókirálysági területekre
terjedt ki. A parlamenttel nem hagyatták jóvá, királyi dekrétumként emelték jogerőre. Ennek elsődleges oka az volt, hogy aznap a
bukaresti munkásság sztrájkba lépett és nagygyűlést szervezett. A
kirendelt karhatalom belelőtt a tömegbe és több mint százan vesztették életüket.21 E dekrétum azonban nem elégítette ki a szegényparasztság igényeit. A korrekcióra a parasztok megmozdulásai miatt az 1920 márciusában hatalomra kerülő néppárti Alexandru
Averescu tábornok kormányzása alatt került sor 1920. július 14én. Az agrárreformról szóló törvénnyel a parlament jóváhagyta a
korábbi dekrétumot és az az alapján végrehajtott kisajátításokat, és
kiegészítette további rendelkezésekkel.22
Az erdélyi Kormányzótanács (Consiliul Dirigent) 1919. szeptember 10-én bocsátotta ki a 3911/1919. sz. rendelettörvényt,23
amit az Averescu-kormány24 1920. július 9-i 2478/1920. sz. rendelettörvénye módosított.25 A kisajátítást azonban nem ezek, hanem
az 1921. július 23-i Garoflid-féle26 törvény alapján hajtották végre,
mely Erdélyre, Bánátra, Máramarosra és a Kőrös vidékére terjedt

21
22
23

24

25
26

Dolmányos I.: A kelet-európai földreformok i. m. 488–489.
uo. 491.
Monitorul Oficial, 1919. 117. sz. – A rendelettörvény (decret-lege) a román jogalkotásban az 1990-es évekig használatos jogszabályozási forma
volt. A polgári demokrácia hiányát vagy korlátozott működését mutatja az
effajta a szabályozás.
Alexandru Averescu három alkalommal volt kormányfő: 1918. február 9. –
március 15., 1920. március 19. – 1921. december 18., 1926. március 30. –
1927. június 4.
Monitorul Oficial, 1920. 55. sz.
Constantin Garoflid (1872–1943) földművelésügyi miniszter az Averescukormány idején.
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ki. 1922 novemberében lépett érvényre.27 A bukovinai és a besszarábiai területekre szintén önálló földreformtörvényeket hoztak.
A cél az volt, hogy minél inkább kitágítsák a kisajátítandó birtokok körét. Az agrárreform végrehajtására a földművelésügyi minisztérium mellé felállították a Birtokügyi Bizottságot (Comitetul
Agrar), mely a minisztérium legfőbb tanácsadó szerve volt a kisajátítások ügyében és a földosztással kapcsolatos kérdésekben. A
kisajátító hatóságok a járási kisajátító bizottság (Comisiunea de
ocol pentru expropiere) és a megyei kisajátító bizottság (Comisiunea judeteana de expropiere) voltak. A földosztó hatóságok a helyi
bizottság (Comitetul local), a járási földosztó bizottság (Comisiunea de ocol pentru improprietarie) és a megyei földosztó bizottság (Comisiunea judeteana pentru improprietarie) voltak. A földbirtokosokat kizárták mind a kisajátítási, mind a földosztási bizottságokból.28
Az ókirályságbeli és az erdélyi törvények között jelentős különbségek voltak: míg a Regátban maximálták a kisajátítható földterület nagyságát, Erdélyben nem; a tulajdonosnál maradandó terület nagysága Erdélyben 50, 100 vagy 200 kat. hold (28,8; 57,6
vagy 115,2 ha), a Regátban 173 vagy 261 kat. hold (kb. 100 vagy
150 ha);29 a földek megváltási ára a Regátban jóval kedvezőbb
volt, mint Erdélyben; Erdélyben egy tulajdonos több településen
lévő birtokát egynek tekintették, a Regátban nem; Erdélyben a

27

28
29

Monitorul Oficial, 1921. 93. sz. Lásd még többek között: Mikó Imre: Huszonkét év – az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940.
augusztus 30-ig. Bp., 1941. és Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 32.
Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 48–49.
Hegyvidék esetében Erdélyben 50 kat. hold (28,8 ha), Óromániában 174
kat. hold (100 ha), dombvidék esetén Erdélyben 100 kat. hold (57,6 ha),
Óromániában 174 kat. hold (100 ha), síkvidéken Erdélyben 200 kat. hold
(115,2 ha), Óromániában 261 kat. hold (150 ha) a magánkézen megmaradható tulajdon. Lásd: Dolmányos I.: A kelet-európai földreformok i. m. 492.
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magánkézen lévő erdőbirtokokat is érintette a törvény, a Regátban
csak kivételes esetben.30
Az Averescu-kormány ideje alatt a magyarságnak nem volt
még parlamenti képviselete, és a harmadik törvényt is meghallgatása és hozzájárulása nélkül hozták meg. A szászok erőteljesen tiltakoztak a törvénytervezet törvényerőre emelése ellen. A magyarság első tiltakozása a Magyar Szövetség manifesztációja volt.31
Ebben szót emeltek az ellen, hogy az agrárreform-törvényt a magyarság meghallgatása nélkül, a szászok és a németek tiltakozása
ellenére és az erdélyi románság képviselői jórészének távollétében
szavazták meg. A törvény revízióját kérték. Tiltakoztak, hogy az
erdélyi törvény eltér az óromániaitól, és a különbözőségek a nemzeti kisebbségek számára hátrányosak. Különösen sérelmezték,
hogy a törvény egyházi, kulturális, iskolai, alapítványi birtokok és
közbirtokosságok kényszer-kisajátítását mondja ki.
A törvénytelenségekre mutatott rá az Erdélyi Gazdasági Egyletnek a kényszerbérleti sérelmek tárgyában az uralkodó, Ferdinánd király elé intézett felirata,32 ami azonban megválaszolatlan
maradt. Majd 1921 júniusában a kormányhoz is memorandummal
fordultak.33 Mindezek eredménytelenek maradtak. Az Erdélyi
Gazdasági Egylet 1921. szeptember 25-ére tiltakozó nagygyűlést
szervezett Marosvásárhelyen, ám a helyzeten mit sem változtatott.34 1921 novemberében megjelent a törvény végrehajtási utasítása és 1922 májusában megindultak a kisajátítások. Az 1923-as
Alkotmányba pedig beiktatták az agrártörvény főbb cikkeit.

30

31
32

33
34

Minderről bővebben lásd: Vincze G.: Gazdaságpolitika vagy kisebbségpolitika?
Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 56.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet 876-II-5-1920. sz. miniszteri felirata az agrársérelmek tárgyában. Erdélyi Gazda, 51. évf. 8–9. sz. Közli: Oberding J.:
Az erdélyi agrárreform i. m. 24–26.
uo. 26.
uo. 58.
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Az Erdélyt érintő agrárrendeletek, törvények tulajdonképpen
úgy születtek meg, hogy a magyar kormány esetleges diplomáciai
tiltakozásai eleve kizártak, illetve akadályozottak voltak. A trianoni békeszerződés ratifikálásáig bukaresti külképviselet működésére nem volt lehetőség. 1919 szeptemberében zilált viszonyok
voltak Magyarországon; a vidéket a fehérterror sújtotta, az ellenforradalmi rendszer kialakulóban volt, Magyarország csak november 26-án kapott meghívást a békekonferenciára. A békének nevezett diktátumot 1920. június 4-én írták alá. 1920 júliusában Magyarország a trianoni sokkhatás bénító nyomása alatt volt. Románia budapesti követe, Traian Stircea, ténylegesen 1921. február 17én érkezett Budapestre.35 A magyar képviseletet Bukarestben ideiglenes ügyvivőként Hory András szervezte meg 1921. január 21 –
július 5. között. Követi megbízatást július 22-én gr. Rubido-Zichy
Iván kapott.36 A törvényelőkészítés/törvényhozás fázisában így a
magyar állam érdemben semmit sem tudott tenni. A békeszerződések kisebbségvédelmi rendelkezései adtak elvileg okot a beavatkozásra. Ez annál is inkább így volt, mivel az agrárreform minden
ország belügyének számít, nem nemzetközi jellegű kérdés. Ezt
azért fontos kiemelni, mert a magyar–román viszonyt ebben az
időszakban többek között a Románia és Vatikán között létrejövő
konkordátum-ügy is terhelte már 1919-től kezdődően, de mégis
abban a kérdésben a magyar kormánynak 1920 júliusától több lehetősége volt a vatikáni magyar követség által.37
A Népszövetségnek ekkor hazánk még tagja sem volt, így
egyetlen lehetőségként kínálkozott az, amit a magyar kormány
35

36

37

Arhiva Ministerul Afacerilor Externe (AMAE) Fond Personal D77 – S63
Traian Stircea személyi dossziéja
Iratok a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1918–1945. Vál., szerk.,
jegyzetekkel ellátta: Pritz Pál. Bp., 1994. 433.; lásd még: Hory András:
Bukaresttől Varsóig. Sajtó alá rendezte, jegyzetelte, bevezető tanulmányt
írta: Pritz Pál. Bp., 1987.
A vatikáni magyar követség 1920. július 16-án jött létre gr. Somssich József rendkívüli követ vezetésével. Lásd: Iratok i. m. 441.
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meg is tesz.38 1920. december 31-én Teleki Pál külügyminiszter
jegyzékben fordult a Szövetséges és Társult Főhatalmak budapesti
megbízottjaihoz a román kormány agrárrendeletei ellen tiltakozásul, majd a jegyzéket 1921. április 15-én nyújtották át Jules Cambonnak, a Követi Konferencia elnökének.39
A határon túli magyarság érdekeit azonban nem csupán a román agrárrendezés sértette, hanem a többi utódállamban végrehajtott földreform sorozat is. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban
1919. február 25-én megszületett a kormány rendelkezése a földreformról és megindult a végrehajtás. Politikai indítékok (kormányra
kerülő parasztpártok, nemzetiségi politika) irányították, de speciális vonása is volt: különböző történeti múlttal rendelkező országrészek agrárstruktúrájának összehangolása.40
Csehszlovákiában az agrárprobléma jelentősége messze elmaradt a többnyire agrárállamok mögött. A nagybirtok mind a cseh,
mind a szlovák területen uralkodó volt, ám a fejlettségi szintjük
merőben különböző. Az 1919–20-ban megindított földreform radikálisnak ígérkezett, de elhúzódott.41
Így a magyar kormány nem csupán a romániai magyarság érdekében emelt szót nemzetközi téren, hanem a fent említett jegyzékkel egy időben a csehszlovák és a szerb-horvát-szlovén agrárrendeletek ellen is tiltakozott. Ez utóbbi két külügyminiszteri
38

Magyarországot 1922. szeptember 18-án vették fel a Nemzetek Szövetségébe. A magyar kisebbségi petíciókról lásd: Zeidler Miklós: A Nemzetek
Szövetsége és a magyar kisebbségi petíciók. In: Etnopolitika. A közösségi,
magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában.
Szerk.: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla. Bp., 2003. 59–83.; valamint Eiler
Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. Magyar törekvések az Európai
Nemzetiségi Kongresszuson (1925–1939). Bp., 2007. 24–66.
39
Truhart, Herbert: Völkerbund und Minderheitenpetitionen. Wien–Leipzig,
1931. 137.
40
Berend T. – Ránki Gy.: Közép-Kelet Európa i. m. 207–208.
41
uo. 211–212., lásd még: Gaucsík István: Lemorzsolódó kisebbség. A csehszlovákiai magyarság jogfosztásának gazdasági háttere 1945–1948. Bp.,
2013.
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jegyzéket egy napon, 1921. február 25-én adták át szintén a Szövetséges és Társult Főhatalmak budapesti megbízottjainak.42
Csehszlovákia földreformja ellen még 1924 októberében nyújtottak be petíciót, a jugoszláv agrárreform ellen viszont nem volt a
korszakban több magyar tiltakozás nemzetközi jogi téren.43
Románia esetében azonban más volt a helyzet. 1921. április 28án Bánffy Miklós külügyminiszter újabb jegyzéket nyújtott be,
amelyben az előző Teleki-féle jegyzékkel szemben sokkal inkább
annak kisebbségellenes karakterére helyezte a hangsúlyt. Ez a
jegyzék is a Követi Konferencia elé jutott.44
Az 1921. júliusi erdélyi agrártörvény után, 1921. október 7-én
pedig a Bocskay Szövetség fordult panasszal, memorandummal a
Népszövetséghez.45 Míg az előző kettő nem jutott el a Népszövetség Tanácsához, ez utóbbit 1921. október 31-én átadták Románia
képviselőjének, és a román kormány 1922. január 2-án majd április 1-jén küldte meg észrevételeit a beadványhoz.46
42
43

44

45

46

Truhart, H.: Völkerbund und Minderheitenpetitionen i. m. 150., 152.
Az 1920-as években a csehszlovákiai magyarság érdekében összesen 8 ízben fordultak a Népszövetséghez, ebből a fent említett kettő érintette az
agrárreformot. A délvidéki magyarság érdekében pedig ugyanezen időszakban 10 jegyzéket/petíciót nyújtottak be. Lásd: Truhart, H.: Völkerbund und Minderheitenpetitionen i. m. 137–152. Zeidler Miklós hívja fel a
figyelmünket arra, hogy ezek a számok csak közelítőek, ezért a történeti
irodalomban eltérő adatokat találunk. Ennek oka, hogy egy-egy beadványhoz kiegészítő petíciók is tartozhattak, illetve több esetben maga a Népszövetség Szekciója is összevont vagy különválasztott ügyeket. Zeidler
adatai szerint 1920–1930 között Csehszlovákiával szemben 21 magyar petíció érkezett, Jugoszláviával szemben 14, Romániával szemben pedig 25.
(Zeidler M.: A Nemzetek Szövetsége i. m. 80.)
C. 230. M. 168. 1921. 1. – Lásd: Truhart, H.: Völkerbund und Minderheitenpetitionen i. m. 137.
Bárdi Nándor: Otthon és haza. Tanulmányok a romániai magyar kisebbség
történetéből. Bp., 2013. 333.
C. 215. M. 117. 1922. 1. – Lásd: Truhart, H.: Völkerbund und Minderheitenpetitionen i. m. 138.; Venczel J.: Az erdélyi román földbirtokreform
i. m.; Bárdi N.: Otthon és haza i. m. 333.
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A budapesti román követ, Traian Stircea természetesen figyelemmel követte a magyar kormány külföldi próbálkozásait és
1921. június 5-én arról számolt be Take Ionescu román külügyminiszternek, hogy Apponyi Albert és Teleki Pál Genfbe utaznak a
nemzetközi konferenciára.47 Ezt megelőzően Teleki egy hónapig
Párizsban volt, ahol Magyarország érdekében próbált közbenjárni.
A román követ jelentette, hogy a magyar delegáció Genfben elsősorban az erdélyi magyarok ügyét szeretné felhozni és egy terjedelmes szöveget fogalmaztak meg a magyar sérelmekről. Ezek
közül is az agrárreformból következő diszkriminációkra hívják fel
a figyelmet. Főleg azt sérelmezték, hogy az erdélyi kisajátítások
megváltási árát 1914-es évek áraiból számítják, míg a regátiakat
az 1917-esből.48 A követ beszámolt arról is, hogy azokban a napokban svájci újságírók voltak Magyarországon, akik meglehetős
szimpátiát éreztek a magyar ügy iránt, és minden bizonnyal a svájci lapokban Románia-ellenes cikkek fognak megjelenni. E terjedelmes követi jelentésben Stircea felhívja külügyminisztere figyelmét Bleyer Jakabra, aki 1921. május 31-i parlamenti beszédében bírálta a magyar kormány franciaországi próbálkozásait a magyar ügy érdekében, helyette a Németországgal való barátságot
hangsúlyozta.49 Bleyernek ez a felszólalása Teleki párizsi útjának
47

48

49

AMAE Fond 71/Ungaria Vol. 43. 57. Traian Stircea jelentése Take
Ionescu külügyminiszternek 1921. június 5.
Stircea ebben nem pontos: az erdélyi agrártörvény az 1908–1913-as átlagárat vette alapul, míg a regáti az 1917–1922-es árakat. Vö.: Venczel J.: Az
erdélyi román földbirtokreform i. m.; Vincze G.: Gazdaságpolitika vagy
kisebbségpolitika? i. m.
Bleyer Jakab 1921. május 31-én elmondott parlamenti beszédét lásd:
Nemzetgyűlési Napló 1920. X. kötet (1921. május 20–1921. június 10.)
Nemzetgyűlés 198. ülése 278–280. – A témáról bővebben: Tilkovszky
Loránt: Németország és a magyarországi német kisebbség (1921–1924).
Századok 112. [1978] 1. 3–48.; a beszédet elemzi Grósz András: A
deutschungar Bleyer Jakab – különös tekintettel a Katolikus Egyházhoz
fűződő kapcsolatára (1920–1933). Doktori disszertáció, Bp., ELTE BTK
2014. 86–87.
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is szólt.50 Stircea és a román politika számára azonban ennél sokkal fontosabb Bleyer beszédének az a része, amelyben a nemzeti
kisebbségek ügyét tárgyalva ostorozza a magyar nemzetiségi politikát. Az ilyen szólamok mindig jól jöttek a román politikusoknak.
Magyarország számára az elsődleges külpolitikai cél az ország
elszigeteltségéből való kitörés és a gazdasági talpra állás volt. Ennek jegyében kapott Rubido-Zichy instrukciókat a magyar külügyminisztériumtól, hogy készítse elő a román kormánnyal való
gazdasági tárgyalásokat. Cserébe azt ígérték a románoknak, hogy
a genovai konferencián nem fognak territoriális kérdéseket érinteni. Ion Bratianu arra hivatkozva, hogy még kormányának a gazdasági programját nem állapította meg, a tárgyalások felvételét elnapolta.51 Ion Duca külügyminiszter hivatalos tárgyalásokat tehát
nem folytatott a magyarokkal. Rubido-Zichyvel természetesen
késznek mutatkozott magánbeszélgetéseken kisebbségi kérdéseket
tárgyalni. Az álláspontok azonban a magánbeszélgetésen sem közeledtek egymáshoz. Míg a román fél az erdélyi irredenta megmozdulások budapesti támogatását kifogásolta, addig a magyar fél
az agrárreform végrehajtását és a nemzetgyűlési választások magyarokat ért sérelmeit hozta fel.52
A magyar Nemzetgyűlésben azonban ekkor még érdemben
nem foglalkoztak az utódállamokban elkezdődő agrárreformokkal.
Első ízben Szilágyi Lajos független képviselő szólalt fel az erdélyi
agrárkérdést is érintve, ám beszédének apropóját 1922. október
20-án az október 15-i gyulafehérvári román királykoronázás ad50
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Bleyer ekkor már meglehetősen sértett ember volt, hiszen a Friedrichkormányban nemzetiségügyi miniszteri pozíciót kapó Bleyer az 1920 decemberében újjáalakuló Teleki kormányból kimaradt és magát a nemzetiségügyi minisztériumot is felszámolták.
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) K 63 230. cs.
27/7 t. 3281/1922 165–170. Hory András jelentése a Külügyminisztériumnak a genovai konferencia romániai hatásáról 1922. május 30.
MNL OL K 63 229. cs. 27/1 t. 1295/1922 159–166. Rubido-Zichy Iván jelentése a Külügyminisztériumnak Bratianuval folytatott beszélgetéséről
1922. február 28.
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ta.53 A bukaresti koronázási ünnepségre a magyar követség nem is
kapott meghívást, a gyulafehérvárin pedig távolmaradásával tüntetett.54 Szilágyi Lajos parlamenti beszéde minden reálpolitikai megfontolásnak a híján volt, és a trianoni tragédia miatti „bömbölő
honfibú” beszélt belőle. Az adott helyzettel szembenézni nem tudó
politikus felszólalása volt ez: „Tudják meg ellenségeink mind,
akiket illet, hogy az elszakított részek lakossága és területe örök
időkre a magyar szent korona testének tagjai, s attól azokat semmiféle zsákmányelosztó ötöstanácsnak semmiféle papirosrongya
nem szakíthatja el. Hiába mondta ki a 1918-as gyulafehérvári gyűlés az elszakadást, ennek a határozatnak nincs és nem is lehet jelentősége. […] Magyarország határai úgy vannak megállapítva,
hogy abba belenyugodni nekik [t.i. a Nagy-Magyarország nemzetiségei – M.R.] sem szabad. Mi pedig ezeknek a határoknak a
megváltoztatására minden eszközt, békéset és fegyvereset, törvényeset és törvénytelent, nyíltat és titkosat, földfelettit és földalattit,
akár tetszik, akár nem, meg fogunk mozgatni.”55 Beszédének vadul irreális szólamai sajnos súlytalanná tették az egyébként teljesen jogos, földreformot érintő megállapításait is. „A legnagyobb
igazságtalanságokat, a legnagyobb rablást, a legnagyobb visszaélést azonban mégis a román birtoktörvény végrehajtásánál tapasztaljuk. […] Természetes, t. Nemzetgyűlés, hogy mindez a magyar
birtokosok elpusztítását célozza, s végeredményben ezt is fogja
eredményezni, ha a magyar kormány több eréllyel nem lép fel a
román kormány ellen.”56 A magyar kormány külpolitikai elszigeteltségében, a kisantant-gyűrű szorításában csak a Népszövetségnél remélhetett védelmet. Ott is csak elvileg, hiszen annak felépítése döntően a győztesek érdekeire volt szabva.
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Nemzetgyűlési Napló 1922. Nemzetgyűlés 55. ülése 5–10.
MNL OL K 63 230. cs. 27/7 t. 5534/1922 206. Szentirmay Béla jelentése a
Külügyminisztériumnak 1922. október 18.
Nemzetgyűlési Napló 1922. Nemzetgyűlés 55. ülése 6., 9–10.
uo. 9.
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Szilágyi (aki irreális külpolitikai megjegyzéseivel a képviselőtársai között messze nem volt egyedül) nem látta be, hogy éles hangú,
minden megfontoltságot és reálpolitikai érzéket mellőző beszédeivel
a magyar ügy ellen a románok malmára hajtja a vizet. Szilágyira már
egy 1921. márciusi nemzetgyűlési beszéde kapcsán is felfigyelt a
román kormány, amikor a képviselő Magyarország katonai leszerelése ellen tiltakozott.57 Szilágyi fent említett 1922-es beszéde is nagy
port kavart a román politikai körökben, sőt ezúttal a román sajtó is
cikkezett róla. I. G. Duca román külügyminiszter a képviselőház
külügyi bizottságában tartott expozét 1921. október 25-én, ahol külön kiemelte a „Szilágyi-féle incidenst”. „A legfrissebbekkel kezdem
– mondja I. G. Duca – a koronázással kapcsolatos magyar parlamenti manifestációval. A dolgok ilyen állását természetes, hogy nem tűrhetjük, annál is inkább nem, mivel a magyar parlamentben elhangzott interpelláció egy gyűrűje csak annak a láncnak, amellyel a magyarok a trianoni békét szétmorzsolni akarják. Ezek a manifestációk, ha megengedhetők volnának, precedenst képeznének hasonló
manifestációkra a többi legyőzött országoknak is. Meg fogjuk hát
tenni a szükséges lépéseket, mégpedig Cseh-Szlovákiával és Jugoszláviával egyöntetűen. Hogy mikor, azt még nem lehet meghatározni.”58 Szilágyinak a beszéde mindenképp kivívta volna a román
politikusok figyelmét, ám a nemzetközi körülmények is úgy alakultak, hogy a románok ekkor még érzékenyebben reagáltak az e fajta
megnyilvánulásokra. Nicolae Titulescu 1922. október 3-án találko57
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AMAE Fond 71. Ungaria Vol. 1. 6–7. A budapesti román követség jelentése Szilágyi Lajos 1921. március 3-án tartott nemzetgyűlési beszédéről,
1921. március 9.
MNL OL K63 Külügyminisztérium Politikai Osztályának iratai 228. cs.
27. t. I/4 6295/1922 Hory András jelentése Bánffy Miklós külügyminiszternek I. G. Duca beszédéből. Az idézett rész minden bizonnyal Hory
András fordítása a Dimineata c. napilap e tárgyban közölt cikkéből. (Precizari asupra politicei noastre externe. Expozeul d-lui ministru Duca in fata
comisiei parlamentare. Demers contra provocatiunilor de la Budapesta –
Relatiile cu Rusia intr-o noua faza – Vom fi la Lausanne pe picior de
egalitate. Dimineata, 1922. április 26.)
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zott Venizelos Elevtherios görög miniszterelnökkel, aki elmondta
neki, hogy London elfogadta Kemal Atatürk kormányának kérését,
hogy a görögök vonják ki csapataikat Törökország keleti feléből.59
Ez az angol engedékenység félelmet keltett a románokban egyrészt a Balkán, másrészt pedig Magyarország részéről érzékelhető
revíziós törekvések miatt. Ebben a keretben kell látnunk a román
reakciót Szilágyi Lajos mondataira.
Két nappal a Duca beszéde után Szentirmay Béla főkonzul60
számjeltáviratban értesítette Bánffy Miklós külügyminisztert,
hogy Duca azzal fenyegetőzik, ha a magyar kormány nem határolódik el Szilágyi interpellációjától, az a két ország közötti diplomáciai viszony megszakításához is vezethet.61
Erre Kánya Kálmán, a külügyminiszter állandó helyettese, a
következő utasítást küldte a bukaresti képviseletnek. Ducának
mondja a következőket: szögezze le, hogy Szilágyi nemcsak, hogy
a legszélsőbb ellenzéki, hanem pártonkívüli is, ezért sem a magyar
kormány, sem párt álláspontját nem képviseli. Szilágyi kifakadásait
a magyar kormány helyteleníti. A magyar kormány azért nem avatkozott közbe, mert a román kormány hosszú hónapok óta barátságtalanul viselkedik. Ion Bratianu ígérete ellenére nem hajlandó a gazdasági tárgyalásokra, útleveleket indokolatlanul vonnak be, a magyar
kisebbséget elnyomják, a koronázás előtti tömeges kiutasításai –
mindez a magyar közvéleményt úgy formálta, hogy a magyar kormány nem helyteleníthette nyilvánosan Szilágyi beszédét.62
59
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Nicolae Titulescu jelentése I. G. Duca külügyminiszternek, 1922. október
3.; 4.; 12. In: Titulescu, Nicolae: Documente diplomatice. Szerk.: Macovescu, George. Bucuresti, 1967. 19–22. sz. iratok
Lásd: Hory A.: Bukaresttől Varsóig i. m. 45.
MNL OL K63 Külügyminisztérium Politikai Osztályának iratai 229. cs.
27. t. 6267/1922 174. Szentirmay Béla számjeltávirata, 1922. október 27.
uo. 165–171. Román kormány kifogásai a Szilágyi-féle beszéd ellen és válasz-instrukció – 1922. november 3. Kányának egyébként valóban mélyen
lesújtó (és messze nem alaptalan) véleménye volt a képviselők külpolitikai
horizontjának a hiányáról. Vö. Pritz Pál: Magyarország külpolitikája
Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején (1932–1936). Bp. 1982. 145.
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November 12-én Rubido-Zichy személyesen kereste fel Duca-t
a két ország között fennálló feszült viszony miatt. A román sajtó
szerint a magyar követ kormányának szóbeli bocsánatkérését fejezte ki Szilágyi beszéde miatt.63 Rubido-Zichy ezt Bánffynak írt
jelentésében megerősítette, de azt is vállalta, hogy túllépett a kapott intenciókon és Duca-t állítólag annyira felbőszítette, hogy
„homlokán a visszafojtott indulattól az erek ujjnyi vastagságúra
kidagadtak”.64
A Szilágyi-ügy még hetekig feszítette a magyar–román viszonyt, aztán Szilágyi beszédeire a románok a továbbiakban is figyeltek és magyar panaszokra adott ellenérvként mindig elő tudták
őt hozni. Ez az ügy is erősítette Magyarország külpolitikai elszigeteltségét, az agrárreform végrehajtásával kapcsolatos magyar ellenlépések minimális esélyét tovább apasztotta.
Az erdélyi agrárreform elleni tiltakozásban külön fejezetet kaptak az ún. telepesek sérelmei. A magyar kormány az 1886: IV. tc.,
az 1894:V. tc. és az 1911: XV. tc. alapján elsősorban gazdasági
célból telepített magyar telepeseket többnyire Csanádból Bácskába
és Torontálba. Összesen 25 községbe történtek telepítések, melyek
közül 8 újonnan alakult. Ez kb. 15 000 telepest jelentett. A telepek
nagysága átlag 24 kat. hold volt (13,8 ha), amelyből az erdélyi
földreform során a telepes család legfeljebb 7 kat. holdat (4 ha)
tarthatott meg, ugyanakkor a földhöz juttatott román igénylők 16
kat. holdat (9,2 ha) kaptak.65
Az erdélyi román agrártörvény különös rendelkezéseket léptet
életbe a telepesek ellen. A 10. szakasz rendelkezése szerint ugyan63
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Conflictul cu Ungaria. Scuzele guvernului din Budapesta. [Konfliktus Magyarországgal. A budapesti kormány bocsánatkérései] Indreptarea, 1922.
november 12.
MNL OL K63 Külügyminisztérium Politikai Osztályának iratai 229. cs.
27. t. 4645/1922 150–156. Rubido-Zichy Iván jelentése Bánffy Miklósnak
1922. november 15.
Sebess D.: Az új agrárdemokráciák i. m. 114.; Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 72.; Venczel J.: Az erdélyi román földbirtokreform i. m.
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is „az 1885. január 1. után létesített telepek parcellái kisajátíttatnak
ama parcella határáig, melyet az illető vidéken a 92. cikkben megnevezett földosztásban részesülök javára való odaítélés tekintetében megállapítottak”, ez pedig legfeljebb 7 kat. hold (4 ha) lehet.
A törvény végrehajtási utasításában arra hivatkoztak, hogy a telepföldek telekkönyvileg állami vagyont képeznek.66 Ennek oka: a telepesek a telepeiket több évi, átlag 50 esztendős törlesztésre vásárolták a magyar államtól. Az első törlesztőrészlet befizetése után a
magyar állam köteles lett volna a birtokokat a telepesek nevére
íratni, ezt azonban nem tette meg, a Bánságban csak 1919 tavaszán, amikor ott még tényleges hatalmat gyakorolt.67 A magyar
kormány mulasztása így lett a magyar telepesek tragédiája.
Az Erdélyi Gazdasági Egylet 1921. december 31-én terjedelmes feliratban fordult az igazságügyi miniszterhez, melyben részletesen ismertette a telepesek jogi és történeti helyzetét. Arra kérte
a minisztert, hogy azok a telepesek, akik hitelesen tudják igazolni,
hogy illetményeiket 1918. december 1. előtt szerezték meg, ne essenek a kisajátítási törvény hatálya alá.68
1922 januárjában bánsági telepesek küldöttsége személyesen is
felkereste az akkor Lugoson tartózkodó Caius Brediceanu minisztert,69 akitől azt az ígéretet kapták, hogy míg ő pozíciójában van,
nem fogja őket semminemű sérelem érni.70 Brediceanu bánáti
származású, egy ideig diplomataként szolgáló politikus volt, iskoláit szász német középiskolákban végezte, és a békekonferencián a
Bánát ügyeit képviselte.71 Neki tehát minden tudása, tapasztalata
megvolt ahhoz, hogy a telepesek ügyét képviselhesse. Természete66
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Sebess D.: Az új agrárdemokráciák i. m. 114.
Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 73.
Erdélyi Gazda 53. évf. 2. sz. – Lásd még: Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 74.
Caius Brediceanu (1879–1953): Take Ionescu kormányában Erdély és Bánát államminisztere volt.
Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 74–75.
Predescu, Lucian: Enciclopedia Romaniei. Cugetarea. Bucuresti, 1999.
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sen az egy másik kérdés, hogy egy nem óromániai képviselő Bukarestben milyen befolyással bírt. Köztudott, hogy nagy ellentétek
feszültek a regáti és az erdélyi román parlamenti képviselők között, tehát Brediceanu mozgástere is korlátozott volt még akkor is,
ha ő tett volna lépést a telepesek érdekében.
1922 áprilisában a telepesek küldöttsége felkereste a szenátus
és a kamara elnökét. Ám semmi nem változott, ezért a telepesek
felirattal fordultak az uralkodóhoz. Választ azonban tőle sem kaptak.72 Az Országos Magyar Párt 1924. december 14-én Brassóban
megtartott nagygyűlése úgy határozott, hogy nemzetközi fórumon
kérnek jogorvoslást. A dr. Tornya Gyula ügyvéd által megfogalmazott és benyújtott panasziratukat 1925. február 25-én terjesztették a Nemzetek Szövetsége elé. A petíciót 1925-ben három ülésben tárgyalta a Tanács. Ítéletében kártérítésre kötelezte a román
kormányt. A román kormány azonban nem hajtotta azt végre.73
Az erdélyi román agárreform végrehajtásából alakult ki az ún.
optánsper is, melynek lényege az volt, hogy az agrártörvény előírta, hogy az abszentisták (távollevők) birtokai kisajátíthatóak. Az
abszentizmust azonban tágan és önkényesen alkalmazták, 1922 júliusától kiadott utasítások szerint az abszentizmus akkor is fennáll,
ha a tulajdonos 1918. december 1. – 1921. március 23. között akár
egy napra is távol volt az országból. Az optánsok érdekében a magyar kormány 1923-ban nyújtott be petíciót a Nagykövetek Tanácsánál majd a Népszövetségnél. A Tanács azonban nem kisebbségi
ügyként tárgyalta a kérdést 1923-ban, 1927-ben, majd 1930-ban.
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Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 75.
Oberding J.: Az erdélyi agrárreform i. m. 75.; Zeidler M.: A Nemzetek
Szövetsége… i. m. 72. Végeredményében hasonló eredményre jutott a
Csíki Magánjavak ügye is. Pál Gábor és társai 1929. június 15-én nyújtották be a petíciót a Népszövetséghez, melyet annak Tanácsa 1931–1932ben öt ülésben tárgyalt, és azt a határozatot hozták, hogy a jogi kérdést
nyitva hagyják, gyakorlati szempontból viszont a régi magánjavak részbeni visszaállítását s az igazgatás terheinek megosztását rendelték el. Azonban ez is csak papíron maradt.
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Kétoldalú megállapodással zárult, de gyakorlatban a románok
kedvezőbb pozíciója miatt tulajdonképpen nem realizálódott.
Összegzésként a tanulmány elején megfogalmazott kérdésekre
(számos korábbi megállapításhoz csatlakozva) azt mondhatjuk,
hogy az erdélyi román földreform, hasonlóan az utódállamok többi
földreformjához erősen kisebbségellenes volt. Része volt a román
nemzetépítésnek, a homogén nemzetállam megteremtése vágyának s a kialakult status quo megőrzésének. Ám figyelembe kell
vennünk a gazdasági-társadalmi-szociális szempontokat is (a román fél többnyire erre hivatkozott). A birtokmegoszlás egyenetlenségei, a gazdasági modernizáció szükségessége, a megnagyobbodott Románia gazdasági diverzitása mind-mind megkívánták az
agrárreform végrehajtását. A végrehajtás során ezek ellenben csupán csekély mértékben érvényesültek. Ezért nem lett egy olyan átfogó agrárreform, amely a társadalom széles rétegei szociális
helyzetének javulását eredményezte volna.
A nemzetiségi jelleg fontos sajátossága lesz az 1945. évi román
földreformnak is, ahogy arról László Márton kötetben szereplő tanulmányában lesz majd szó.74
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Lásd e kötetben: László Márton: Földtulajdon-viszonyok megváltoztatása
Maros megyében/Maros tartományban 1947–1959 között c. tanulmányt.

SZAKÁL IMRE

AZ ELSŐ CSEHSZLOVÁK FÖLDREFORM
KÁRPÁTALJÁN1

BEVEZETŐ
A földreform általános volt az első világháborút átélt Európában.
Csehszlovákia sem kerülhette ezt meg, akárcsak a monarchia többi
utódállama. A világháborút követő nagy kelet-közép-európai bomlás
és az új államok létrehozása körüli propagandának egyik alapvető
eleme volt a földtulajdon-viszonyok rendezésére tett ígéretek. Kétségtelen, hogy aránytalanok voltak a térség földbirtokainak tulajdonviszonyai, a térségben a latifundiumok és a parasztság nagyfokú földéhsége volt megfigyelhető. A Monarchia valamennyi utódállamára
jellemző volt a földreform, s bár különböző intenzitással hajtották
végre, de kétségtelenül a földtulajdonviszonyok átalakulásához vezetett. Ezen kívül szembeötlő az is, hogy szinte kivétel nélkül a nemzetállam-építés eszközévé is vált a földreform és az azt kísérő telepítéspolitika. Jellemző volt továbbá, hogy a földreformot szabályozó
törvényeket szinte sosem tartották be maradéktalanul, az intézkedések pedig szinte kivétel nélkül befejezetlenek maradtak, a gyakorlat
több országban is elmaradt a korszak kezdetén kitűzött céloktól.2
Jelen tanulmány a mai Kárpátalja3 területén az első Csehszlovák Köztársaság időszakban a földreformmal összefüggésben le1

2
3

Jelen tanulmány elkészítését segítő kutatást a Nemzetközi Visegrád Alap
és a Magyar Tudományos Akadémia Domus ösztöndíjprogramja támogatta.
Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Bp., 2003. 250.
A mai Kárpátalja területét alkotó vármegyék Podkarpatská Rus néven kerültek az első Csehszlovák Köztársaság kötelékébe. A köznyelv a hivatalos megnevezés mellett a Ruszinszkó, majd későbbiekben egyre inkább a
Kárpátalja megnevezést kezdte használni.
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zajlott telepítéspolitikát vizsgáló kutatás4 során fellelt források
alapján íródott. Az írás célja, hogy a földreformra vonatozó ismereteket kiegészítse azoknak a kutatási eredményeknek és feltárt
forrásoknak a bemutatásával, amelyek az intézkedéssorozat kárpátaljai végrehajtásáénak sajátosságait szemléltetik.

FORRÁSOK
Az első csehszlovák földreform kárpátaljai vonatkozásai igen szerényen kutatottak, így célszerű a forrásanyagról és a kutatási lehetőségekről is ejteni néhány szót. A téma kutatója a legbőségesebb
iratanyagra a Cseh Nemzeti Levéltárban5 bukkanhat. Jelen dolgozat elkészítéséhez két fond iratanyagát kutattuk. Az első, a 705/3.6
számú, az Állami Földhivatal általános iratait tartalmazza. A levél4

5
6

A nevezett kutatás eredményeit a következő tanulmányok közlik: „…Nem
tehetnek ők sem róla, hogy közénk kerültek” Az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai telepítéspolitikájának néhány aspektusa. In Szamborovszkyné Nagy Ibolya (szerk.): „Így maradok meg hírvivőnek...”. In memoriam
Soós Kálmán. Tanulmányok Soós Kálmán emlékére. Ungvár, 2012. 165–
178.; Telepítéspolitika Kárpátalján 1919 és 1939 között a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár forrásainak tükrében. In Lukács Anna (szerk.): Studia
Historica Debreceniensis I. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi és
Néprajzi Doktori Iskola, 2012. 127–142.; Csehszlovák telepítéspolitika
Kárpátalján a két világháború között: A telepítések első szakasza: állami
letelepítések. Az első kolóniák. Debreceni Szemle, XXI. évfolyam (2013.
2–3. sz.) 111–119., Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája
revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, A szlovákiai magyar tudományos műhelyek folyóirata XV:(2013. 1. sz.) 75–86.), Adalékok az első csehszlovák földreform
kárpátaljai történetéhez. Közoktatás, 2014. 1–2 sz. 26–27.; Az első Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája a mai Kárpátalja területén: tervek
és gyakorlat. Regio. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom, 22. évf.
(2014. 2. sz.), 147–148.
Národní archiv České republiky – továbbiakba NACR
Státní pozemkový úřad – spisy všeobecné (1875) 1918–1935 (1949)
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tári egységben a földreform végrehajtásának általános folyamatáról, illetve a telepítéspolitika szervezéséről találhatunk iratokat. A
kutatás során az Állami Földhivatal jelentéseit, elnökségének iratait, a tárcaközi-bizottságok jegyzőkönyveit, a földreform végrehajtása során készített igen pontos és sokszínű statisztikákat használtuk fel. A másik fond a 705/5.7 a földreform Podkarpatská Rusban történő végrehajtásakor keletkezett iratokat tartalmazza.
A kutatás során a Csehországban fellelhető iratanyag mellett
nagy jelentőséggel bír a Kárpátalján található iratok sokasága. A
Kárpátaljai Területi Állami Levéltár8 beregszászi részlegének több
fondját is felhasználtuk a kutatás során. Ezek közül a 36. fond9 a
legjelentősebb, melynek 3755 őrzési egysége10 a földreform és telepítéspolitika szervezéséért 1935-ig felelős Állami Földhivatal
(ÁFH) Ungvári Kirendeltségének, majd 1935-től a Mezőgazdasági
Minisztérium felelős intézményének iratait tartalmazza. Az források közül az ÁFH intézkedési utasításait és terveit, a helyi szervek
jelentéseit, statisztikáit, illetve az ungvári szerv elnökségi üléseinek jegyzőkönyveit használtuk fel. Az iratanyag településekre lebontva tartalmaz gazdag információt a földreform és kolonizáció
folyamatáról. A tárgyalt intézkedéssorozattal kapcsolatosan kutathatjuk a 121.11 és 122.12 és az 1501.13 számú fondokat. Ezek a
7
8

9

10

11

12

13

Státní pozemkový úřad – Zakarpatské velkostatky 1920–1938
Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, hivatalos nevén: Державний Архів
Закарпатської Області, a továbbiakban KTÁL
Ужгородська окружна державна канцелярія державної поземельної
реформи, м. Ужгород, 1919–1939 рр.
Az ukrajnai levéltári rendezés alapegysége a fond, amely leíró egységekre,
„opiszokra” bomlik, az opiszokon belül az iratok őrzési egységekben
(odinica zberihannya) kapnak helyet. Ez utóbbinak a magyar levéltári terminológiában az iratcsomó fogalma feleltethető meg
Берегівський комісар Ужгородського окружного уряду по розподілу
землі, м.Берегове Підкарпатської Русі, 1919–1939 рр.
Комісар по розподілу землі Ужгородського окружного державного
земельного управління, м. Ужгород, 1921–1939 рр.
Державний комісар по розподілу землі, м.Мукачеве, 1919–1939 рр.

138

SZAKÁL IMRE

gyűjtemények a beregszászi, az ungvári és a munkácsi földosztó
biztosok tevékenysége során keletkezett dokumentumokat tartalmazza. Szintén a beregszászi levéltárban kutatható az a két fond,
amely tartalmaz még hasznos információkat a téma vonatkozásában. Az egyik a 1919 és 1928 között fennálló Polgári Közigazgatási Hivatal Elnökségének, melyet a Podkarpatská Rusban valós
irányítást megvalósító alkormányzó vezetett, iratait tartalmazó 29.
számú fond.14 Az említett közigazgatási szervet 1928-tól Tartományi Hivatalnak nevezik, az alkormányzó tisztség pedig tartományi
elnöki pozícióvá transzformál. A Tartományi Hivatal Elnökségének iratait a 2. számú fond15 tartalmazza. Mindkét iratanyagban a
terült igazgatásáért felelős szerv, illetve a földreform végrehajtásáért felelős hivatal közötti levelezés érdemes kutatásra jelen téma
szempontjából.
A telepítések szervezése során fontos szerepet játszott a pozsonyi székhelyű Telepítési Hivatal, melynek iratanyaga a Szlovák
Nemzeti Levéltárban16 található.17 Pozsonyi kutatásaink során hasznos forrásokra leltünk az Állami Földhivatal helyi iratanyagában18
is, melyek elsősorban a magántelepítések folyamatának megértéséhez nyújtanak segítséget.
Fontos megemlítenünk a Magyar Nemzeti Levéltár19 Országos
Levéltárában fellelhető forrásanyagot, melyek segítségével törekedtünk feltárni a telepes falvak 1938-at követő sorsát. Ehhez a
Miniszterelnökség Minisztertanácsi jegyzőkönyveit,20 illetve a Mi-

14

15

16
17

18
19
20

Президія Цивільного Управління Підкарпатської Русі, м. Ужгород,
1919–1928 рр
Президія Крайового управління Підкарпатської Русі, м.Ужгород,
1928–1938 рр.
Szlovák Nemzeti Levéltár, Slovenský národný archív, továbbiakban SNA
SNA, Fond 184, Kolonizačný referát Štátneho pozemkového úradu v Bratislave, 1921–1938
SNA, Fond 209, Štátny pozemkový úrad v Prahe, 1919–1938
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, továbbiakban MNL OL
MNL OL, K 27 – Minisztertanácsi jegyzőkönyvek
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niszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Osztályának21 iratait használtuk fel. Hasznos forrásokra bukkanhatunk a külügyminisztériumi iratok között is. Kutatásunk során a Magyar Külügyminisztérium Politikai Osztálya22 és Politikai Osztályának rezervált irataiban,23 valamint a Gazdaságpolitikai Osztály24 irataiban bukkanhatunk olyan jelentésekre, melyek nem csupán a Podkarpatská rusi
magyarság általános helyzetéről, hanem a földreform és telepítéspolitika hatásairól is tartalmaznak hasznos és érdekes információkat.
Végezetül meg kell említenünk a cseh- és szlovák törvényhozás közös elektronikus archívumát,25 amelyben kutathatók a korabeli Csehszlovák Nemzetgyűlésben és Szenátusban elhangzott
képviselői és szenátori beszédek, illetve beadványok. Jól nyomon
követhetők a források segítségével a földreform és telepítéspolitika törvényi szabályozásának megteremtését övező viták, megtalálhatóak a kisebbségi lakosság elégedetlenségét jelző különböző
interpellációk és memorandumok.
Szólnunk kell továbbá a korabeli sajtóanyagokról. Ezek közül
forrásérték szempontjából kiemelkedik az Állami Földhivatal hivatalos közlönye a Pozemková reforma, mely rendszeres tájékoztatást adott a földreform, illetve a telepítések épp aktuális állapotáról. Ezen túl szólnunk kell azokról a sajtóanyagokról, melyek a helyi közvéleményt kívánták tükrözni, vagy alakítani. A magyar sajtótermékek közül a Ruszinszkói Magyar Gazda,26 a Határszéli Újság,27 a Ruszinszkói Magyar Hírlap28 és a Kárpáti Híradó29 szá21
22
23
24
25
26
27
28
29

MNL OL, K28 – Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Osztályának iratai
MNL OL, K63 – KÜM Politikai Osztály
MNL OL, K64 – KÜM Politikai Osztály rezervált iratai
MNL OL, K69 – KÜM Gazdaságpolitikai Osztály
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna – http://www.
psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82
Magyar Kisgazdapárt lapja
Magyar Keresztényszocialista Párt lapja
Magyar pártszövetség lapja
A lap magát független politikai lapként hirdette, azonban cikkeiből erősen
kitűnik a magyar ellenzéki pártokkal való kapcsolat.
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moltak be rendszeresen a földreformról, mint ellenzéki magyar
pártlapok a magyar közösségre veszélyes intézkedésként állítva be
azt. A ruszin lapok szintén gyakorta írtak a földreformról, ezek a
közül a teljesség igénye nélkül: Русскій Вєстнік, Земледєльческій календар,30 Русская Земля,31 Карпаторусскій Голос,32 Руська Нива,33 Свобода.34
Meg tudunk nevezni továbbá számos olyan korabeli kiadványt,
melyek kisebb-nagyobb részletességgel számoltak be a földreform
részleges vagy végleges eredményeiről. A teljesség igénye nélkül
a következőket érdemes megnevezni: Pozemková reforma v Podkarpatské Rusi (Földreform Podkarpatská Rusban),35 Omyly a nebezpeči pozemkové reformy(A földreform hibái és veszélyei),36
Pozemková reforma v československé republice37 (Földreform a
Csehszlovák Köztársaságban), Československa pozemková reforma v čislicich a diagramech (A csehszlovák földreform számokban és diagramokban),38 Карпаторусскія достиженія. Юбилейый сборникъ статей по поводу 10-тія добровольнаго присоединенія Подк. Руси къ Чехословакіи (Kárpátorosz eredmények. Jubileumi kötet Podkarpatská Rus Csehszlovákiához való
önkéntes csatlakozásának 10. évfordulójára),39 Technická práce v
30
31
32
33
34
35

36

37

38

39

Az Autonóm Földműves Szövetség lapjai
Kárpátorosz Munkapárt lapja
Ruszin Nemzeti Autonomista Párt lapja
A Ruszin Földműves Párt lapja
A Keresztény Néppárt lapja
Melmuka, Václav: Pozemková reforma v Podkarpatské Rusi. V tělocvičné
jednotě sokolské v Užhorodě, Ždimal a Vetešnik, Užhorod, 1921.
Pekař, Josef: Omyly a nebezpeči pozemkové reformy, III. vydání, Vesmír,
V Preze, 1923.
Voženílek, Jan: Pozemková reforma v československé republice II. vydani, Praha 1924.
Československa pozemková reforma v čislicich a diagramech. Sastavil a
vydal: Státni Pozemkový Úřad v Praze 1925.
Карпаторусскія достиженія. Юбилейый сборникъ статей по поводу
10-тія добровольнаго присоединенія Подк. Руси къ Чехословакіи.

AZ ELSŐ CSEHSZLOVÁK FÖLDREFORM KÁRPÁTALJÁN

141

zemi Podkarpatoruské 1919–1933 (Műszaki munkálatok Podkarpatská Rusban 1919 és 1933 között),40 Predbežné výsledky Československé pozemkové reformy. Země Slovenská a Podkarpatoruská. (A csehszlovák földreform előzetes eredményei. Szlovenszkó és Podkarpatská Rus,)41 A felvidéki magyarság húsz éve
1918–1938,42 A magyarság a cseh földreformban,43 A Közép-Duna-medence közgazdasága.44
A megnevezett forrásbázisok sora még bővíthető természetesen, azonban a felsoroltakból is érzékelhető, hogy milyen kiterjedt
lehetőségek vannak az első csehszlovák földreform kárpátaljai vonatkozásainak kutatására.

A FÖLDREFORM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSÁNAK
HÁTTERE

Viszonylag korán, már 1918. november 9-én elfogadta a törvényhozás a nagybirtokok zár alá helyezését előíró törvényt.45 Ennek
menete ugyan gyors volt, de a döntéshozatalt több tényező nehezítette. A koalíciós kormányban két párt volt, melyek nagy lendülettel vetették magukat a földbirtokreformot övező vitákba. Az egyik
a Csehszlovák Agrárpárt, a nagybirtokok felszámolását, de elsősorban a korábban császári kézben lévő birtokok mihamarabbi
szétosztását preferálta, illetőleg hangoztatta azt, hogy a 1620-as
fehérhegyi csatát követően zömében német földbirtokosok által tu-

40
41

42
43
44
45

Подъ редакцій и изданіемъ А. В. Попова. Типограф. «Карпатыя» Мукачево, 1930.
Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919–1933. Uzhorod, 1933.
Voženílek, Jan: Predbežné výsledky Československé pozemkové reformy.
Země Slovenská a Podkarpatoruská. Praha, 1932.
A felvidéki magyarság húsz éve. Bp., 1938.
Jócsik Lajos: A magyarság a cseh földreformban. Bp., 1940.
Jócsik Lajos: A Közép-Duna-medence közgazdasága. Bp., 1944.
Simon Attila: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között. Somorja, 2008. 30.
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lajdonolt cseh-morva földek visszatérhetnek jogos gazdáikhoz, a
csehekhez. A másik párt a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt
volt, mely kihasználta, hogy az 1917-ben Oroszországban győző
és államszervező elvvé váló bolsevizmus eszmei térhódítása nem
hagyta érintetlenül az új létrejött csehszlovák államot sem, s az
egyébként is egyre növekvő elégedetlenségnek a bolsevista ideológia táptalaja lett. Onnantól kezdve pedig, hogy a földet követelő
néptömegek érezték, problémáikat és követelésüket a csehszlovák
törvényhozás előtt kommunikálni kész politikai szervezetek léteznek, elszántságuk csak még inkább erősödött. Bár az Osztrák–
Magyar Monarchia széthullását követően gazdaságilag a legjobb
mutatókkal Csehszlovákia rendelkezett, nem volt gazdaságföldrajzi szempontból (sem) koherens egész, így míg a cseh-morva területek a volt Monarchia ipari potenciáljának 70%-ával bírtak, addig
a szlovák területeken a lakosság 60%-a élt mezőgazdaságból, a
gazdasági helyzet pedig a csehszlovák állam mozaikjába legkevésbé illeszkedő Ruszinszkóban volt a legégetőbb.
A döntéshozók két nagy csoportja feszült tehát egymásnak, s
míg az agrárpártiak Csehszlovákia nagy középosztályának sorait
(meg persze szavazóbázisukat) szerették volna bővíteni nagy- és
középparaszti birtokosokkal, addig a szociáldemokraták állami tulajdonban gondolkodtak. Mindazonáltal mindkét fél egyetértett
abban, hogy a háborús veteránok, légionáriusok számára is nagyszerű lehetőséget jelenthet a földreform. A korszak német és magyar ajkú ellenzéke mindig is hangsúlyozta a földreform nemzetiségpolitikai színezetét. Ezzel szemben az első Csehszlovák Köztársaság intézményei és több történész is tagadja ezt, és egyszerű
gazdasági és szociális intézkedéssorozatként tekintenek a jelenségre. Bármelyik állítást is fogadjuk el, tény, hogy a leginkább a német, illetve a magyar ajkú birtokosok sínylették meg a sok esetben
kártérítés nélkül végrehajtott intézkedéseket. Azonban ez nem is
lehetett másként, tekintve, hogy kezükben volt a földterületek
nagy része. Azonban ha e két nemzetiség szempontjából nézzük a
földreformot, akkor pedig az körvonalazódik, hogy a magyar és
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német nemzetiségek vezető elitjének egzisztenciája került veszélybe, vagy kényszerültek optálásra, így kerülhetett az immáron kisebbségben lévő magyarság is olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag
új, érdekartikulációra képes elitet kellett kitermelnie.
A döntéshozatal tehát gyors volt, melynek több oka is lehetett.
Egyrészt az 1918-ban a Karel Kramař által vezetett koalíciós kormányra jelentős baloldali nyomás nehezedett, mindazonáltal a Kelet-Közép-Európában egyre érezhetőbben jelentkező bolsevik hullámot is le akarták csillapítani. Másrészt a nagybirtokok szétosztása jelentősen meggyengítette azt a zömében német, magyar területeken magyar vagy magyarul beszélő birtokos réteget, amely az
újonnan létrejött Csehszlovákia területén korábban nemcsak a
gazdasági, de a politikai elitet is jelentette. Harmadrészt a paraszti
lakosság nagymértékű földéhsége és ezt a társadalmi igényt nagyszerűen felismerő, s politizálásában később kamatoztató Csehszlovák Agrárpárt földbirtokreform melletti erős kiállása is jelentős
tényezők voltak.46
A földreform végrehajtásának menetét több törvény is szabályozta. Ezek közül a négy legjelentősebb ismertetése elengedhetetlen. Ezek közül az alapot a 215/1919. számú ún. lefoglalási törvény jelentette. Ezt 1919. április 16-án fogadta el a csehszlovák
törvényhozás. A törvény lényege az volt, hogy lefoglalás alá került
minden olyan földbirtok, amely meghaladta a 150 hektárnyi mezőgazdasági területet, ide tartoztak a szántók, rétek, kertek, szőlők,
komlóskertek vagy minden, általában 250 hektárnál nagyobb területű földbirtok.47 A lefoglalás a törvény szövege szerint nem jelentette a földbirtok tulajdonjogának megvonását a földbirtokostól,
csupán korlátozta annak jogait a terület Állami Földhivatal általi
átvételéig. A tulajdonos ilyen módon nem adhatta el a lefoglalt
földterületet, de folytathatott rajta gazdálkodást.48 A földreform
46
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másik fontos törvénye a 81/1920. számú kiutalási törvény volt,
melyet 1920. január 30-án fogadtak el. A dokumentumban azoknak a körét határozták meg, akik a kiutalások során elsősorban részesülhetnek földbirtokból: „kisbirtokosoknak, zselléreknek, kisiparűzőknek, mező- és erdőgazdasági alkalmazottaknak és földbirtok nélküli személyeknek, és pedig különösen legionistáknak, kik
a háborúban a hazáért elestek vagy háborús szolgálat következtében elhunytak, hadirokkantak és olyan katonák hátramaradottjainak, kik a hadiszolgálat következtében elestek vagy meghaltak”.49
A helyi magyarság számára hátrányos volt, hogy a törvény az
igénylés feltételéül a csehszlovák állampolgárság meglétét szabta
meg, köztársasági szinten ez több tízezer magyart zárt ki a folyamatból. Azonban ez nem csak őket érintette, hanem a reemigráló
cseh és szlovák nemzetiségűeket is. A törvénybe így bekerült az a
kitétel, hogy az is igényelhet földterületet, aki két éven belül megszerzi a csehszlovák állampolgárságot. A kiutalási törvényben az
Állami Földhivatalra ruházták azt a jogot, hogy döntsön a kiutalások tulajdonjogáról, hogy azok magántulajdonba vagy bérletbe kerüljenek.50
A kiutalások során önellátó gazdaságok létrehozását tűzte ki
célul a törvény. Ennek három formáját különböztette meg:
– az első a törpebirtok,
– a második az önellátó parasztgazdaságok (ezek nagyságát
6–10, esetleg 15 hektárban szabták meg),
– a harmadik az ún. maradékbirtok volt, utóbbiak mérete
meghaladta a 30 hektárt, és Kárpátalja esetében szinte kivétel nélkül nem helyi igénylő kapta azokat.51
Érdemes még szólni a törvény 20. paragrafusáról, mely lehetővé
tette, hogy az Állami Földhivatal akár 500 hektártól nagyobb bir-
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tokokat is az eredeti tulajdonosnál hagyjon. Ez a törvényi előírás
több visszaélésre is lehetőséget adott.52
A földreform harmadik alaptörvénye a kárpótlási törvény volt.
329/1920. számmal fogadták el 1920 áprilisában és a dokumentumban meghatározták a lefoglalási törvény hatálya alá eső földbirtokkal rendelkező tulajdonosok számára fizetendő kárpótlást. A
kárpótlás összegét az 1913 és 1915 közötti átlagárak szerint szabták meg, de akár 40%-kal is csökkenthető volt az átvétel időpontjának és a birtok nagyságának függvényében.53
A negyedik törvény, amely meghatározta a törpebirtokosok és
földnélküliek megsegítését célzó hiteleket, a 166/1920. számú
volt. A rendelkezései szerint a kedvezményezettek hosszúlejáratú
kölcsönökhöz juthattak a kiutalási ár 90%-áig, az épületek 50%áig, illetve az építkezési költségek 90%-áig. A kiemelt kedvezményezettek, mint a légionáriusok vagy a hadirokkantak további hitelekhez is hozzájuthattak. A különböző hitelkonstrukcióknak a telepítések során kiemelt szerepük volt.
A földreform végrehajtó testülete tehát 1919-től 1935-ig az Állami Földhivatal volt, amely közvetlenül a minisztertanácsnak volt
alárendelve, és rendkívül széles jogkörrel rendelkezett. Elnökét és
annak két helyettesét a köztársasági elnök nevezte ki. Az ÁFH
folytatta a földbirtokok lefoglalását és átvételét, kijelölte a kedvezményezetteket, felügyelte a gazdálkodást, bonyolította a telepítéseket. Az ÁFH felügyeletét egy, a parlament által delegált tizenkét tagú felügyelő-bizottság vállalta, melyet bár háromévenként
kellett újraválasztani, ez azonban egyszer sem történt meg.54 Ez a
felügyelő-bizottság döntött a törvény 11. paragrafusának értelmében arról, hogy milyen ütemben zajlódjék a földosztás és mely birtokok mentesülhetnek a földosztás alól. A hivatalt 1919 és 1926
között Karel Viskovsky, 1926 és 1935 között Dr. Jan Voželinek
irányította, 1935-től a földbirtokreform lebonyolítása, és a hivatal
52
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is átkerül a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörébe. Prágában,
Plzenben, Mlade Boleslavban, Hradic Kraloviban, Ceske Budojevicében, Brnoban, Olmützben, Pozsonyban, Zvolenben, Kassán és
Ungváron álltak fel a regionális hivatalok, ezen kívül kifejezetten
a kolonizációval foglalkozott a pozsonyi székhelyű Telepítési Hivatal.55

A FÖLDREFORM FOLYAMATA
ÉS EREDMÉNYEI PODKARPATSKÁ RUSBAN
A fentebb ismertetett törvényeknek megfelelően a köztársaság
többi területéhez hasonlóan Podkarpatská Rusban is felállították az
Állami Földhivatal Kerületi Irodáját és az az alá rendelt bizottságokat Ungvár, Munkács, Técső és Beregszász központokkal.56 Ezt
követően 1920. szeptember 1-jén adták ki azt a rendeletet, amelynek értelmében Podkarpatská Rus területén „minden haszonélvező, birtokos, társtulajdonos, állampolgárságra való tekintet nélkül,
kilencven napon belül köteles bejelenteni 150 hektárnál vagy 260
kat. holdnál nagyobb földterületét” A késedelmet jelentős büntetéssel torolták meg, 50 000 korona pénzbírság57 vagy egy hónap
elzárás járt érte.58 Érdemes megjegyezni, hogy mint a rendelet
szövegéből is látszik állampolgárságra való tekintet nélkül volt kötelező a szabályozás mindenkire, míg 1920-ban a csehszlovák állampolgárságot még sokaknak nem sikerült megszerezniük, ami
például kizáró ok lehetett bizonyos tisztségek betöltésekor.
Az első csehszlovák földreform podkarpatská rusi hatásainak
megfelelő értelmezéséhez figyelembe kell vennünk a régió sajátos
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gazdasági és társadalmi jellegzetességeit. Az 1895-ös birtokösszeírás adatai alapján Szlovákia és Kárpátalja területein a 1000 hold
fölötti nagybirtokok, melyek a gazdaságok számának 0,1%-át tették ki, jelentették az összes földterület 36,1%-át.59 Szembetűnőbb
a lakosság gazdasági ágazatok szerinti megoszlása volt. 1921-ben
a helyi lakosság 67,63%-a élt mező- és erdőgazdaságból, halászatból, tehát primer szektorbeli foglalkozási tevékenységből. Ez az
arány 1930-ra alig változott, akkor 66,29% volt a részesedés. A
Köztársaság egyéb területei közül Szlovákia foglalkoztatási szerkezete volt ezekhez az állapotokhoz leginkább hasonló, ott 1921ben 60,63%, 1930-ban 56,82% volt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya. Az ország egyéb területein ez az arányszám teljesen más képet mutatott. Csehországban 1921-ben a lakosság
29,69%-a, Morvaországban és Sziléziában 35,27% élt a termőföldhöz köthető gazdasági tevékenyégből, 1930-ban ezeken a területeken ez az arány 24,06% és 28,56% volt.60 Ebből is látható,
hogy a termőföld kérdése a podkarpatská rusi lakosságot különösképp érzékenyen érintette.
A fenti megállapításra jutott Václav Melmuka, az Állami Földhivatal Ungvári Kerületi Irodájának vezetője is 1921-ben készített
munkájában. Hozzátéve azt a megjegyzést, hogy a csehszlovák
földreform létkérdés a ruszinok számára, akik esetében a földbirtoktulajdon mérete a mindennapi megélhetéshez is kevés.61 A kiadványban a szerző nem csupán a földreform gazdasági és szociális jelentőségéről értekezett, de rövid összefoglalást nyújtott a terület földbirtokviszonyairól is. A kiadvány szerint Podkarpatská
Rusban összesen 461 000 kat. hold földterület esett a lefoglalási
törvény hatálya alá. Abból az összesen 1 868 400 kat. holdból, ami
a tényleges podkarpatská rusi területet jelentette. Ebből 106 000
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kat. hold volt mezőgazdasági művelés alá vont (szántók, rétek,
kertek, szőlőültetvény), és 355 000 kat. hold egyéb földterület (erdők, legelők, mocsaras terület). A lefoglalási törvény alá eső területeken kívül 500 000 kat. hold földterület volt az állami tulajdonában, 400 000 kat. hold községi tulajdonú földbirtokok, vagy úrbéri földterület volt. Ez utóbbinak legjelentősebb részét legelő és
erdőség tette ki. Továbbá 9500 kat. hold volt egyházi tulajdonban
Podkarpatská Rusban.62 A mezőgazdasági területek típusainak tekintetében a szántó és az erdőbirtok volt túlnyomó többségben,
azonban közigazgatási egységenként itt megfigyelhetők voltak eltérések. Az Ungi zsupában egyértelműen a szántók voltak jelen
nagyobb arányban, a Beregi és Ugocsai zsupákban hasonló mértékben voltak jelen a szántók és az erdőbirtokok a földalapban,
míg a Máramarosi zsupában az erdőbirtokok és rétek részaránya
kiemelkedő volt.63
Podkarpatská Rus összterületét tekintve még egyértelműbb a
térség erdőségeinek jelentősége. Ugyanis Podkarpatská Rus mint
közigazgatási egység területének 32,2%-a volt mezőgazdasági
termelés alá vonható, 49%-a pedig erődség.64
A fent említett földterületek több nagybirtok között oszlottak
meg a területen. A legnagyobbak a Schönborn-Bukcheim uradalom, a Schönberg, a Teleki, a Lónyay, az Oedeschalchi, az Eszenyi, a Szalánczy birtokok voltak. Ezeken a területeken kezdődött
meg a fentebb nevezett rendelettel földbirtokok lefoglalása, parcellázása, igénylőknek való kiutalása.
A földek zárolását követően a helybeli lakosság jelentkezhetett
a jegyzőnél, vagy az adott terület Földosztó Bizottságánál, és
igényt nyújthatott be valamilyen méretű földterületre.
A földreformot szabályozó törvények meghatározták azokat a
feltételeket, amelyek alapján kedvezményezett lehetett valamely
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jogi, vagy magánszemély. Ezekről a feltételekről hirdetményekből
értesülhettek a községek lakosai. Az egyik ilyen hirdetmény, mely
ruszin és magyar nyelven is megjelent, a következőkben foglalta
össze a fontosabb tudnivalókat:
Földet kaphatnak:
1. Egyes polgárok és pedig kisbirtokosok, zsellérek kisiparosok, mezőgazdasági alkalmazottak, erdei alkalmazottak és
földnélküliek, különösen pedig a legionáriusok és a csehszlovák fegyveres erő kötelékébe tartozók, úgyszintén
azoknak hátramaradottjai, kik mint olyanok a hazáért estek
el vagy a hadiszolgálat következtében haltak meg,
2. egyesületek, melyek az I. alatt felsoroltakból állának,
3. nyilvános önkormányzati testületek és közintézetek (hivatalok), valamint nem haszonnyerési céllal alakult egyesületek,
4. földmíves és fogyasztási szövetkezetek,
5. községek és egyéb nyilvános testületek,
6. egyéb jogi személyek, tudományos, emberbaráti és más
közhasznú intézetek.65
A forrás azoknak a körét is megfogalmazta, akik nem részesülhetnek a földreform kínálta földszerzési lehetőségekkel:
Földet nem kaphatnak:
1. Akik nem cseh-szlovák állampolgárok, kivéve, ha két év
alatt megszerzik,
2. kik oly bűncselekmények miatt lettek elitélve, melyek maguk után vonják a községi választójog elvesztését, míg az
Ítélet hatálya fennáll, azután pedig azok, kik erkölcsileg kifogás alá esnek,
3. kik testi vagy lelki fogyatkozások miatt képtelenek eleget
tenni a földfelosztás által elérni kívánt céloknak, kivéve ha
a hadirokkant ellátásáról van szó és a kérelmező családja pótolni képes az ő munkaképtelenségét (alkalmatlanságát).66
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A földosztásban való részesedés iránti kérvényeket a hirdetmények kifüggesztésétől számított 14 nap alatt kellett benyújtani
hivatalos nyomtatványokon (prihlaška) két példányban. A KTÁL
iratanyagában rengeteg ilyen igénylőlappal találkozhatunk, ezekből megtudhatjuk, hogy milyen szempontokat vettek figyelembe
az igényléseknél. Ezek az igénylőlapok egyoldalas cseh nyelvű
nyomtatványok voltak, melyen ki kellette tölteni a megfelelő rubrikákat. Érdekesség, hogy míg cseh nyelvűek voltak az igénylő által megválaszolt kérdések, addig voltak esetek, amikor a kérelmező a válaszokat anyanyelvén (magyarul, ruszinul) írta fel. Figyelembe vették a foglalkozást, az életkort, családi állapotot, a gyerekek és a munkaképes családtagok számát, a saját birtokolt földet, az állatállományt, mennyi területet kér az igénylő, milyen tevékenység céljából kéri, illetve rendelkezik-e valamilyen katonai
érdemmel.67 A nyomtatványokat a községi hivatalnál, a földbirtokhivatal biztosánál lehetett beszerezni, a nem hivatalos nyomtatványokon benyújtott kérelmeket elutasították. A kérelmezőnek
igazolnia kellett a hatóság előtt a benyújtott dokumentumainak hitelességét, tovább igazolást kellett benyújtania a meglévő földterületeiről. A légionárius kérelmezőknek az illetékes katonai hatóság által kiállított igazolvánnyal vagy légionárius igazolvánnyal
voltak kötelesek igazolni, hogy 1918 évi október 28-át megelőző
előtt léptek be valamely légióba. A kérelmeket a községi hivatalokhoz nyújtották be a kérelmezők, majd azokat továbbították az
ÁFH illetékesei felé.68 A kiutalással kapcsolatos munkát a kiutalási biztosok végezték. Ők végezték a lefoglalás és kiutalás gyakorlati teendőit, továbbá a felosztás módjára is javaslatot tehettek.
Miután az ÁFH döntött az adott földbirtok átvételéről a kiutalási
biztos készítette el az átvételi tervet, a földbirtok felosztásában
közreműködő tanácsadó testületet állított fel, melyben az illetékes
hivatal munkatársain kívül részt vettek azoknak a községeknek is
a jelölt tagjai, azokból a településekből, melyek kataszteréhez az
67
68

KTÁL, Fond 36. Op. 1, od. zb. 13. 23. lap
Uo.

AZ ELSŐ CSEHSZLOVÁK FÖLDREFORM KÁRPÁTALJÁN

151

adott földbirtok tartozott. Miután a biztos közzétette a fentebb
említett felhívást, a körzeti földhivatalokban született döntés a
kedvezményezettek személyéről, illetve arról hogy milyen méretű
és minőségű földet kaphatnak. A kiutalási biztos feladatai közé
tartozott a talajminősítés elvégzése, a kiutalási ár kiszámítása az
előző alapján, illetve a kiutalás grafikus tervének elkészítése. Miután a biztos kijelölte a birtok határait, a kedvezményezettek az ő
jelenlétében vehették azt át. 69
A földosztás során a területeket parcellázták, az így létrejött
parcellák igénylők közötti kiutalásáról döntöttek. Egy-egy település fennhatósága alá tartozó földterületen a parcellázást követően
úgynevezett maradékbirtokok jöttek létre, illetve a telepítési alap
rendelkezésére bocsátott földterületeken előbb a telepesek számára kiutalt parcellákat utalták ki. A maradékbirtokokat leggyakrabban az állam által politikailag favorizált személyek kapták meg.70
A kiosztásra kijelölt földterületeknek különböző sorsa lehetett.
Voltak parcellák, melyek hosszú időtartamú bérlet formájában kerültek igénylőkhöz, egyes parcellákat építkezési telkekként osztottak ki. Bizonyos területeket állami felügyelet alá helyeztek, illetve
a területek jelentős részét a kisbirtok formájában utalták ki az
ÁFH biztosain keresztül, vagy a tulajdonostól közvetlenül vásárolták meg az igénylők. Bizonyos területeket a kolonizációs alap rendelkezésére bocsátottak, mely földeken telepítéseket hajtottak végre.71
A részletes jelentéseknek köszönhetően nyomon tudjuk követni
a földreform ütemét Podkarpatská Rusban az 1920–30-as években.
1924-ig elsősorban az erdőterületeket érintette a lefoglalás folyamata. Földművelésre alkalmas területen (szántó, szőlő, gyümölcsös) 21 873 hektárt foglaltak le, 10 812 hektárnyi rétet, 14 636 ha
legelőt, és 151 033 ha erdőt. Ezeken kívül 2 470 hektáron lefogla69
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lás alá került vízzel borított, és termelésre nem alkalmas földterület, összesen tehát 203 824 ha. A nevezett mértékű lefoglalások
összesen 71 birtokok érintettek.72 Ebből a területből 1925-ig vidékünkön 29 439 ha földet utaltak ki kisbirtokok formájában, 2379
ha-t pedig maradékbirtokként.73 Az Állami Földhivatal közlése
szerint a kiutalt földterületekből 1924-ig 1766 földnélküli, 7067
földműveléssel foglalkozó és 1322 vegyes foglalkozású, tehát öszszesen 10 655 igénylő szerzett kisbirtokot.74
Az első csehszlovák földreform egyik jellemzője volt, hogy
forradalmi gyorsasággal zajlott a reform meghirdetését követő néhány évben. Ennek eredményeként mondható az el, hogy a fentebb
közölt adatokhoz képest egy évtizeddel későbbi mutatók szerint
minimálisan változott a földreform állapota. 1932-ből származó
adataink tanúsága szerint a földterületek 18,83%-a került lefoglalás alá, ezen a 238 908 ha területen, melyből 45 379 ha volt a
földművelésre alkalmas terület, zajlott földosztást75 (lásd az 1. táblázatot).
Ezeknek a földterületeknek csak egy része került a lakosság
köréből jelentkezett igénylőkhöz, egy része állami tulajdonba került. Podkarpatská Rus esetében ez 9082 ha volt, amelyből 8988
ha a Földművelésügyi Minisztérium, 46 ha a Nemzetvédelmi Minisztérium, 48 ha pedig egyéb állami szervek felügyelete alá került.76 Új tulajdonoshoz pedig, mely lehetett jogi vagy magánszemély, kiutalás útján 26 045 ha (ebből 15 838 ha volt földművelésre alkalmas terület) vásárlás útján pedig 18 1434 ha (ebből 6161
ha volt földművelésre alkalmas) földterület jutott. A földreform
72
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Voženílek: Pozemková reforma v československé republice II. vydani,
Praha, 1924.
Uo.
Uo.
Voženílek, Jan: Predbežné výsledky Československé pozemkové reformy.
Země Slovenská a Podkarpatoruská. Praha, 1932, st. 510–511.
Závěrečná zpráva správního výboru Státního pozemkového úřadu. Pozemková reforma Ročník XVI. Číslo 3. V Praze v květnu 1935.
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során tulajdonost cserélt földbirtok kicsiny, maradék része bérlet,
vagy építkezési telek formájában lett új gazda tulajdona.
1. táblázat. A lefoglalt földterületek aránya
Kárpátalja járásainak földterületeihez képest77
Összes földterület
(kat. hold [ha])
1 Beregszászi
119 298 (68 651)
2 Nagybereznai 141 354 (81 344)
3 Huszti
167 314 (96 283)
4 Ilosvai
142 588 (82 054)
5 Munkácsi
170 726 (98 247)
6 Perecsenyi
108 463 (62 417)
7 Rahói
399 849 (195 571)
8 Nagyszőlősi 128 779 (74 108)
9 Szolyvai
244 645 (140 785)
10 Técsői
314 927 (181 229)
11 Ungvári
126 809 (72 974)
12 Ökörmezői
199 889 (115 029)
Összes
2 204 641 (1 268 692)
Járás

Lefoglalt
Százalék
(kat. hold [ha])
34 658,12 (19944,87)
29,05
9,15 (5,72)
0,01
15 905 (9 152)
9,51
59 688,02 (34 348,38)
41,86
59 507 (34 244,26)
34,86
5 896,12 (3 393,37)
5,44
1 379,02 (793,64)
0,41
17 523,13 (10 084,33)
13,61
156 340,05
63,90
18 415,05
5,85
16 442,01 (9 461, 82
12,97
29 390,12 (16 913,32)
14,70
415 157,02 (238 908, 08)
18,83

Tekintve, hogy ezt követően a földreform folyamatában nem történt jelentős változás, ezt végleges adatnak tekinthetjük. Érdemes
megfigyelni, hogy az Ilosvai, Munkácsi és Beregszászi járások
földterületein ment végbe a legnagyobb mértékben a földosztás,
ennek valószínűleg az volt az elsőrendű oka, hogy ezeken a területeken működött a régió legnagyobb birtoka a Schönborn-Buckheim uradalom, melynek későbbi sorsa még sok vitát kiváltott.
A földosztás, 1931-es állapota szerint közel 258 települést és
egyes a hivatalos csehszlovák statisztika szerint 107,78 az általunk
talált levéltári dokumentumok szerint legalább 121 földbirtokost
77
78

Uo.
Statistické tabulky. Výměra zabrane půdy a počet jejích vlastníků. Pozemkova reforma Ročnik XVI. Čislo 3. v Praze v květnu 1935 str. 39.
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érintett.79 Legjelentősebben a Schönborn-Buckheim uradalmat
(közel 130 idetartozó településen zajlott földosztás, a Beregszászi
az Ilosvai és a Munkácsi járásokban), a Teleki-latifundiumot (az
Ilosvai járás keleti, az Ökörmezői járás nyugati részén), Virányi
Sándor (az Ungvári járásban és a Técsői járás déli részén),
Odeschalchi Zoárd (Antalócz, Köblér, Tiszasalamon környéke az
Ungvári járásban), Nemes József (a Beregszászi járás központi része), Braun Zsigmond (a Nagyszőlősi és Beregszászi járásokban),
Atzél László (a Nagyszőlősi járás keleti része) és a Lónyayak (Beregszászi járás nyugati része, a magyar–csehszlovák határ mentén)
illetve az egyházi felekezetek földjeit érintették.80 Legnagyobbrészt a felsorolt birtokokból lefoglalt területen alakították ki azt a
földalapot, amelyen a földosztást végezték. Ezek a birtokok 250
hektártól nagyobbak voltak, azonban volt olyan birtok, amely a
100 000 hektáros területet is meghaladta.
A csehszlovák földreformot megvizsgálva elmondható, hogy
mind általánosságban, mind a podkarpatská rusi vonatkozásainak
tekintetében megfigyelhetőek a Vári András által megfogalmazott
négy általános jellemző a kelet-közép-európai földreformokra vonatkozóan. Ezek közül első a magántulajdonnak az addigi történelmi léptékeket messze meghaladó tömeges sérelme.81 Ez Kárpátalja esetében, mint fentebb is megjegyeztük, jelentősen érintette
a helyi magyar gazdasági elit egzisztenciáját, mely a kisebbségi lét
szempontjából a nemzeti érdekképviselet terén is éreztette kedvezőtlen hatását. Jellemző volt továbbá a földreformra a vegyes
ideológiai alapozás, mely cseh területeken gyakorta hivatkoztak a
történeti igazságszolgáltatásra, a fehérhegyi csatáért vett „reváns”,82
79
80
81
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KTÁL, Fond: 36., op. 1, od. zb. 527. 55–67. lap
Uo.
Vári András: Nagybirtok, paraszt és nemzet. Az 1919–1920-as középkelet-európai földreformok eszmei előfutárai a politikai gazdasági közbeszédben. Korall 13. évf. (2012. 47. sz.) 5–29.
Simon A.: Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború
között i. m. 31.
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ezzel párhuzamosan megjelent a szociális szempont is, mellyel a
Köztársaság egyéb területein is bőven szerezhettek híveket a földreformnak. Különösen szembetűnő Podkarpatská Rus esetében a földreformok harmadik általános jellemzője, a földreformok forradalmi
végrehajtása. Ha vetünk még egy pillantást a fentebb közölt adatokra, megállapítható, hogy 1924-ben a földreform alatt összességében
lefoglalt birtokok 85,31%-a került zár alá, majd ezt követően a Köztársaság összeomlásáig a maradék 14,69%. A lefoglalt birtokok kiutalása egy hosszan elnyúló folyamat volt, és jelentős része nem is
került új tulajdonoshoz, hanem maradt állami fennhatóság alatt.

A HELYI FÖLDREFORM
NEMZETISÉGI VONATKOZÁSAI

A földreformot a korabeli közbeszédben rengeteg kritika érte, elsősorban a magyar ellenzéki politikum részéről. A vádak szerint a
földreformnak erős nemzetiségpolitikai vonatkozásai is voltak, és
a magyar földbirtokosokat illetve földigénylőket hátrányosan érintette. A földreformmal kapcsolatban azonban a helyi ruszinság is
hallatta nemtetszését, az ő földínségüket sem sikerült csillapítani.
A földreform etnikai vonatkozásiról érdemes szólnunk.
Magának a kérdésnek a vizsgálata nem egyszerű. A földreform
során a hivatalos igénylőlapon nem kellett feltüntetni a nemzetiséget, pedig a leggyakoribb támadás azért érte a földreformot, hogy
nemzetiségi szempontokat is figyelembe vettek. Azonban nyilvánvaló, hogy egyes esetekben az igénylőlap kitöltésekor használt
nyelvből kiderült a nemzetiség. A levéltári adatok tanúsága szerint
azonban nagyon pontosan tartották nyilván az igénylők nemzetiségét, és a földosztást követően is feljegyezték a nemzetiségi megoszlást. A nemzetiségi adatokra vonatkozóan nagyon részletes
adatsorokat találhatunk a Cseh Nemzeti Levéltár 705/3. fondjának
118-as dobozában. Az ebben található kimutatások földreform során végrehajtott kiutalások nemzetiségi vonatkozásait mutatják.
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Ezeket a kimutatásokat az ÁFH utasítására a körzeti földhivatalok,
illetve a kiutalási biztosok készítették. Bár a kimutatások részletesek, használatuk mégis nehézkes, főleg Podkarpatská Rus esetében. A nehézségeket elsősorban az okozza, hogy míg a magyar, a
német, illetve a zsidó nemzetiségek földszerzéseit külön kimutatták, addig a ruszin lakosságra vonatkozó adatokat nem ismerjük,
ugyanis csehszlovák nemzetiségűként voltak feltüntetve akárcsak
a szlovák valamint a cseh etnikumúak.
A nevezett források a földosztás 1931. december 31-ei állapota
szerint tartalmazzák a nemzetiségekre vonatkozó adatokat. A podkarpatská rusi magyar kisebbség esetében arról tájékoztat a forrás,
hogy a különböző földszerzési módok által, milyen mértékben szereztek földet a helyi magyar közösség tagjai. Ami a kisbirtokok
kiutalását illeti, a hosszú távú bérlet útján összesen 34 esetben
utaltak ki földterületet, mindössze 19 hektáros területen. Ettől jelentősebb mértékű a földosztás útján magyarokhoz került birtokok
mérete. Ebben az esetben 1347 földszerzés történt, ami 1230 hektáros területen ment végbe. 2058 esetben vásároltak magyarok földet Podkarpatská Rusban 1688 hektáron. Rövid távú bérlet formájában, 1643 esetben, összesen 1609 ha föld került magyar nemzetiségű bérlőhöz. A maradékbirtokok esetében a számok a fenti mutatók a következőképp alakultak: földosztás során 6 maradékbirtok
került magyar tulajdonoshoz, összesen 463 hektáron, 7 maradékbirtok vásárlás útján került magyar gazdához 974 hektáron, 8 maradékbirtokot 583 hektáron béreltek magyarok.83
A kárpátaljai magyarok földszerzéseire vonatkozóan különböző adatokat ismerhetünk. Az Állami Földhivatal statisztikái szerint
a földreform során a kiosztott földbirtokok számának 23,6%-át, a
kiutalt birtokterület 21,8%-át kapták magyarok. Ezeknek a birtokoknak a nagy részét az úgynevezett gyorsított eljárás során szerezték meg, ami jelentősebb kiutalási ár megfizetését jelentette.84
83
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NACR Fond 705/3 karton 118.
Uo. és Simon A.: Telepesek és telepesfalvak i. m. 34-34.
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A felvidéki magyarság húsz éve című kiadvány szerint Szlovákiában és Kárpátalján a kiutalásban részesülők 6,2%-a volt magyar, tehát 11 502 magyar jutott 24 364 hektár földhöz. A csupán
magyarlakta járások esetében akkor arra jutunk, hogy 138 159 ha
területből 8943 magyar szerzett 17 612 ha földet, vagyis a kiutalt
területek 12,74% jutott magyarokhoz.85 Jócsik Lajos közlése szerint: A magyar parasztok Szlovákiában mindössze 18 496, Kárpátalján 970 hektárt kaptak, tehát összesen l9 466 hektárt. Ezt a földet
összesen 11 036 magyar igénylő között osztották ki. Egy igénylőre
nem jutott még 2 hektár sem. A magyar parasztok nem kapták
meg a magyar birtokosoktól elvett területnek egy százalékát sem.86
A bécsi döntéssel visszacsatolt felvidéki területen, mely több
mint 12 ezer négyzetkilométert tett ki a földreform során kiosztott
158 894 hektár birtok területe 19,02%-a került magyar nemzetiségű igénylőhöz. A területen a magyarok aránya közel 80% volt, így
ez is bizonyítja a földreform nacionalista jellegét.87
Mint fentebb említettük, Podkarpatská Rus esetében nem tartalmazzák a földreform nemzeti vonatkozásait bemutató adatsorok
külön a ruszinokra vonatkozó számadatokat, hanem csehszlovák
lakosság részesedését mutatták be. Azokból az ismereteinkből kiindulva, melyek szerint Podkarpatská Rusban a ruszin lakosság
volt egyértelmű többségben, illetve a forrásaink is arról árulkodnak, hogy a csehszlovák vezetés elsősorban őket kívánta előnyben
részesíteni a földreform során, azzal a feltételezéssel élhetünk,
hogy a telepítések során földet szerzett légionárius családot, illetve
néhány maradékbirtokost leszámítva az adatokban szereplő csehszlovákként feltüntetett kedvezményezettek döntő többsége ruszin
volt. Az ÁFH nyilvántartása szerint 9266 csehszlovák kedvezményezettje volt a podkarpatská rusi földosztásnak, ami a helyi kiutalások 74%-át, az összesen kiutalt terület 79,7%-át jelentette. Ezek85
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A felvidéki magyarság húsz éve. Vö. Simon A.: Telepesek és telepesfalvak
i. m. 31–32.
Jócsik L.: A Közép-Duna-medence közgazdasága i. m. 300.
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nek a kiutalásoknak a jelentős része legfeljebb 5 hektáros birtokméretet juttatott a kedvezményezetteknek, összesen 8940 esetben,
5–30 hektáros birtokok kerültek kiutalásra, míg 30 ha fölötti birtokot 60 esetben juttattak kérelmezőnek.88 A ruszinok főként azt nehezményezték, hogy a Schönborn-Buckheim uradalom nagy területei kerültek a Latorca részvénytársaság tulajdonába.
A földreform nemzetiségi vonatkozásairól, mint látjuk többféle, sokszor ellentmondásos információt találunk. Azonban a korábbi kutatások, illetve a kárpátaljai lebonyolítás is bizonyítja,
hogy a földreform nemzetpolitikai jellege nem vonható kétségbe.

ÖSSZEGZÉS
Az első Csehszlovák Köztársaság vidékünkkel kapcsolatos politikájának fontos meghatározója volt a terület lakosságának gazdasági és szociális állapota. Ily módon, a helyi viszonyok között a földreform kivitelezése különösen fontos volt nemcsak a helyi gazdasági viszonyok tekintetében, de a csehszlovák államhatalom kiépítésének és konszolidációjának elősegítése szempontjából is. A földreform azonban vontatott volt, a helyi lakosság gyakorta panaszkodott visszaélésekre, és részrehajlásra, a földosztások politikai
célokra való felhasználására. A helyi magyarság több esetben sérelmezte a földreform végrehajtásának módszereit, és többször is
hangot adott annak a véleményének, hogy az intézkedéssorozatban
igen mostohán kezelték a magyar nemzetiséghez tartozókat. Öszszességében elmondható, hogy a prágai vezetés Kárpátalján a földreformmal nem tudta megfelelően enyhíteni a helyi lakosság földéhségét, így ezzel az intézkedéssorozattal a csehszlovák állam
iránti szimpátiát sem sikerült növelnie.
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FÖLDKÉRDÉS TUNYOGON (1920–1940)

A földkérdés Magyarország 20. századi történelmének egyik legnagyobb súlyú kérdése. A hatalmon lévőknek – bármelyik politikai rendszert is tekintjük – mindig szembe kellett vele nézni. Nem
volt ez alól kivétel az 1920-tól berendezkedő, Horthy Miklós nevével fémjelzett rendszer sem. A két világháború között gyakorlatilag minden politikai erő, szellemi csoportosulás kifejtette véleményét a földkérdésről, annak megoldatlanságáról. Már az első
pillanatoktól ott nehezedett az ügy a legfelsőbb politikai elit tagjainak a vállán. Ennek rendezésére meg is született 1920-ban a
Nagyatádi Szabó István által benyújtott, de a valóságban inkább
Rubinek Gyula által készített földreform. Közkeletű, hogy a földreform nem hozott igazi megoldást. A végrehajtása akadozott és
elhúzódott, a sokat kritizált birtokstruktúra, ha nem is változatlanul, de jellegét tekintve fennmaradt, azaz továbbra is domináltak a
nagybirtokok. Talán csak politikai célját érte el. A földreform
ugyanis – a családtagokat is számolva – több mint 2 millió embert
juttatott földhöz, így „jelentősen növelte a magántulajdonosok
számát és a magántulajdon tiszteletét”.1
Ez azonban a földreformnak csak a köztörténetből jól ismert
felszíne. De mi játszódott le a „mélyben”? Az alábbiakban – Tunyog képviselőtestületi jegyzőkönyveire támaszkodva – néhány
olyan helyi konfliktust fogok bemutatni, amelyek a földreform
1

Romsics Ignác: Bethlen István. Bp., 1999. 233.
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meghozatala miatt jöhettek létre. Eseteim még csak nem is a birtokok nagyság szerinti megoszlásának változásához kapcsolódnak
szorosan, ugyanis az új házhelyek kialakításainak és a közlegelők
létesítéséinek egy-egy példái. Az 1920-ban meghozott földreform
ugyanis nem pusztán arról szólt, hogy az egyének termőföldhöz
jussanak.
Így tanulmányomat egy olyan mélyfúrásnak szánom, amely a
múlt néhány apró momentumát hivatott bemutatni, adalékot szolgáltatva ezzel a két világháború közötti földkérdés történetéhez.
Ugyanakkor a három konfliktus bemutatása előtt elengedhetetlennek tartom, hogy ne ismerkedjünk meg jobban történetünk színhelyével, Tunyoggal.

TUNYOG TÁRSADALMA
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
A Szatmári-síkon, a Holt-Szamos két partján fekszik ma Tunyogmatolcs. A holtág által elválasztott két településrész, Tunyog és
Matolcs a vizsgált korszakban még két önálló település volt. Közigazgatásilag a mátészalkai járáshoz tartozott. A Györteleki körjegyzőség egyik községe volt.
A 20. század első felében lezajlott népszámlálások alkalmával
összeírt tunyogi lakosok számát mutatja az 1. ábra. Országos szinten a maga 1000–1300 főnyi lakosságával természetesen nagyon
alacsony népességűnek számított, de a Szatmári-sík kiterjedt aprófalvas vidékén még így is a jelentősebb falvak közé tartozott. A
század első évtizedében jelentősebb mértékben gyarapodott a lakosságszám, ezt a növekedést azonban megakasztotta az első világháború, ami jelentős hatással volt a népesség számára több
szempontból is. A háborús évek alatt az korábbival megegyező
mortalitás mellett drasztikus mértékben visszaesett a születések
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száma.2 Ezen jelenség, és a fronton maradt tunyogi katonák miatt,
1910-hez képest kevesebb embert találtak a faluban az 1920-as
népszámláláskor.
1919 után azonban a születések száma ismét visszaállt a „normális” szintre és a korszakunkban végig természetes szaporodás
figyelhető meg, igaz egyre csökkenő ütemmel.3

1. ábra. Tunyog népessége 1900–1941
Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények Új Sorozat 83. kötet. Az 1930. évi
népszámlálás. Demográfiai adatok községek és külterületi lakott helyek szerint. Magyar Királyi Statisztikai Hivatal, Bp., 1932. (Továbbiakban: MSK
ÚS. 83. kötet); Központi Statisztikai Hivatal. 1941. évi népszámlálás demográfiai adatok községek szerint. Bp., 1947. (Továbbiakban: KSH 1947.)

A népesség számát a korszakban döntően a fent részletezett belső
okok határozták meg. A tényleges szaporodást viszont külső okok
is alakították, így meg kell említenünk, hogy természetesen voltak
betelepülések és elköltözések is. A képviselőtestületi jegyzőkönyvekben is találhatunk erre vonatkozó adatokat. Az 1930-as évek2

3

Központi Statisztikai Hivatal. A népmozgalom főbb adatai községenként
1901–1968. Bp., 1969. (Továbbiakban: KSH, 1969.)
KSH, 1969.
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ben például több letelepedési kérelem is megtárgyalásra kerül. Elköltözésekre pedig azok az ügyek utalnak, amikor valaki kéri a korábbi tunyogi illetőségének megállapítását. A betelepülésekre az is
utal, hogy a helyi iskolában az 1941/42-es tanévben a 190 tanulóból 35 fő nem Tunyogon született.4 De van példa a tartós „távolmaradásra” is. Igaz nem a szorosan vett tárgyalt korszakból való,
de egy 1917-es képviselőtestületi meghívón Macsi Károly nevénél
az „amerikában van” felirat olvasható.5 Sok összetevője van tehát
a népességszám változásának, amelyről a Horthy-korszakra vonatkozóan elmondható, hogy első évtizedében gyakorlatilag stagnált,
majd aztán újra növekedett a népesség. De 1941-re is csak kevéssel haladta meg az 1910-es értéket.
A korszakunkban tartott három népszámlálás a következő adatokat rögzítette Tunyogon a kereső lakosság foglalkozására vonatkozóan.
1. táblázat. Tunyog kereső lakosságának foglalkozás szerinti
összetétele 1920–1941
Foglalkozások
Őstermelés
Ipar
Kereskedelem és hitel
Közlekedés
Közszolgálat és szabad
foglalkozások

4
5

1920 1930 1941 1920 1930 1941
abszolút számok
százalékos arány
446 445 494 84,79 83,33 86,21
46
43
37 8,75 8,05 6,46
10
15
20
1,9 2,80 3,49
7
5
5 1,33 0,94 0,72
7
10
13 1,33 1,87 2,27

Tunyogi Református Népiskola anyakönyvei 1941/1942.
Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára V.
B. 131. Györteleki körjegyzőség (Tunyog) iratai. 4. kötet. (Továbbiakban:
MNL SZSZBML V. B. 131. 4. kötet) (1917. április 8.) A képviselőtestületi jegyzőkönyvekre való hivatkozásoknál a könnyebb tájékozódás miatt
lábjegyzetben a zárójelben azt közlöm, hogy melyik napon volt az adott
testületi ülés.

FÖLDKÉRDÉS TUNYOGON (1920–1940)

163

1920 1930 1941 1920 1930 1941
abszolút számok
százalékos arány
Véderő
0
2
0
0
0,37
0
Nyugdíjasok, tőkepénzesek
1
6
3
0,19 1,23 0,52
Házicselédek
9
8
n.a. 1,71
1,5
n.a.
Egyéb
0
0
1
0
0
0,17
Összesen:
526 534 573 100
100
100
Foglalkozások

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények Új Sorozat 71. kötet. Az 1920. évi
népszámlálás. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi
vállalatok községenkint. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal,
Bp., 1925. (Továbbiakban: MSK ÚS 71. kötet); Magyar Statisztikai Közlemények Új Sorozat 86. kötet. Az 1930. évi népszámlálás foglalkozási
adatok községek és külterületi lakott helyek szerint. Magyar Királyi
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1934. (MSK ÚS 86. kötet);
Központi Statisztikai Hivatal: 1941. évi népszámlálás. Foglalkozási adatok községek szerint. Bp., 1975. (Továbbiakban: KSH 1975.)

Hogy mennyire fontos egy lokális társadalomban a föld, azt jól
mutatja, hogy mennyien vannak ráutalva, azaz hányan élnek „belőle”. A népszámlálásokban szereplő, különböző foglalkozástípusok egymáshoz viszonyított aránya a három összeírás időpontjában hasonlóan alakult. Az abszolút számokat tekintve természetesen vannak kisebb változások. A kereskedelem és hitel kategóriájába sorolt személyek száma például megkétszereződött a két évtized alatt. Ezzel szemben az iparban dolgozók száma kis mértékben folyamatosan csökkent. Az őstermeléshez soroltak száma a
korszak első felében gyakorlatilag nem változott, míg 1941-re
11%-kal nőtt. A legfontosabb azonban, hogy 1920 és 1941 között
a tunyogi társadalom kereső lakosainak nagyjából 85%-a mezőgazdasági termelésből élt.
Ennek a társadalmi rétegnek a belső struktúráját a földbirtokok
nagysága formálta (2. és 3. táblázat). Mint látható Tunyog birtokosai közt az 1 és 10 katasztrális hold területtel rendelkezők voltak a
legtöbben. Számuk a két időpont között valamelyest nőtt is (91-ről
103-ra). 10 és 50 katasztrális hold közötti birtokkal már kevesebb,
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de még mindig viszonylag sok család rendelkezett. Ráadásul az ő
számuk is emelkedett (21-ről 39-re), ami azért is fontos mert egy
ekkora „átrendeződés” a helyi viszonyok között már kiemelkedőbb. 1930-ban egy főt sem regisztráltak, 1941-re viszont megjelentek olyan birtokosok is, akik bár rendelkeztek földdel, gazdaságuk mérete nem haladta meg az 1 katasztrális hold nagyságot. Ekkora földmennyiségből semmiképpen sem tudták magukat fenntartani, ezért plusz munkát kellett vállalniuk. Ilyen szempontból az
agrártársadalom legszélesebb rétege, az 1–10 katasztrális holddal
rendelkezők sem voltak jó helyzetben. Nehéz megmondani, hogy
mekkora az a földmennyiség, amely után már nem kényszerült
például napszámra a tulajdonos.6
2. táblázat. Tunyog önálló birtokosainak
gazdasági nagyság szerinti száma 1930-ban
birtoknagyság (kat.hold)
birtokosok száma (fő)

0–1
0

1–10
91

10–50
21

50–100
0

100–
3

Forrás: MSK ÚS 86. kötet

3. táblázat. Tunyog kereső birtokosainak száma
gazdasági nagyság szerint 1941-ben
birtoknagyság (kat.hold) 0–1 1–3 3–5 5–10 10–20 20–50 50–
birtokosok száma (fő)
17 36 26
41
27
12
2
Forrás: KSH, 1975.

6

Szokás ezt a határt a korban 5 katasztrális holdnál meghúzni. (Gunst Péter: A paraszti társadalom Magyarországon a két világháború között. Bp.,
1987. 18.). Mások szerint azonban egy három fős család nem tudott megélni 10 katasztrális hold alatt. (Papp István: A Magyar népi mozgalom története 1920–1990. Jaffa, [Budapest], 2012. 64.
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A nagybirtokosok7 száma 1930 és 1941 között lényegében változatlan, mindössze 1 fővel kevesebb. A faluhoz tartozott két tanya is.
Tulajdonosaik voltak a legnagyobb birtokosok. Dr. Kölcsey Ákos8
és Klein Andorról van szó. 1935-ben Kölcsey 471 katasztrális hold,
míg Klein 158 katasztrális hold birtokosa volt.9 A harmadik nagybirtokos nem egyértelmű, de valószínűsíthetően a Luby család birtokáról van szó. 1920-ban a legnagyobb adófizetők listáján Luby Lajos
neve szerepelt.10 Az 1930-as években pedig Luby Gézától belsőséget
vásárolt a falu, valamint 170 katasztrális hold szűnt meg önálló vadászterületté lenni, miközben parcellázás is történt rajta.11
Ezzel elérkeztünk történetünk főszereplőihez. A képviselőtestületnek hivatalosan 12 fő volt a korszakban a létszáma. A testület
felét választották, míg a másik fele virilis jogon nyert tagságot. Az
üléseken a bíró és a jegyző is hivatalból jelen volt. A jegyzőt a
képviselők választották, s ha munkájával elégedettek voltak, akár
életük végéig is viselhették tisztségüket.12
7

8

9

10

11
12

Szintén nehéz megmondani, hogy kiket nevezhetünk nagybirtokosoknak.
Országos szinthez viszonyítva általában a 100 katasztrális holdnál húznak
a történetírók egy mesterséges határt. (Gunst P.: A paraszti társadalom i.
m. 12–13.)
Kölcsey Ferenc unokatestvérének, Kölcsey Mihálynak volt az unokája Kölcsey Ákos. (A családfát elmeséli Kölcsey Ákos unokája, Politovszky Pálma
egy 1994-ben készült interjúban. Vonatkozó részlet a felvételben 0:23-tól
1:13-ig. – http://tudositok.hu/28/video/Kolcsey_Ferenc_leszarmazottja_
Palma_ neni) (letöltve: 2015. május 6.)
A munkásság és a parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 1919–1944. Források és dokumentumok. Szerk.: Gyarmathy
Zsigmond, Nyíregyháza, 1982. 410–411.
A legnagyobb adófizetők nevei 1920-ban: Dr. Kölcsey Ákos, Klein Andor,
Barothy József, Kellner Fülöp, Luby Lajos, Katona Sándor, Jókai Antal,
Leövey Miklós, Krausz Menyhért, Szabó István, Szabó Ádám, Móricz Lajos,
Szabó Ferencz, Balogh József, Szűcs Péter, Kelemen László, Bagoly Ferencz, Móricz Antal, Móricz György, Kovács Sándor, Éliás András, Kelemen
Sándor, Szűcs Ambrus, Vadász Józesf. (MNL SZSZBML V. B. 131.)
MNL SZSZBML V. B. 131. 5 kötet. (1937. április 22.)
Püski Levente: A Horthy-rendszer. H. n., 2006.
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„…MERT A MEGÉLHETÉSÜNK MÚLIK RAJTA!”
1921. február 9-én veszi történetünk kezdetét. Ekkor került ugyanis sor az első földreformmal kapcsolatos ügy tárgyalására. Az
1920. évi XXIX. törvénycikkről tanácskoztak a képviselők. E törvényről azonban alig tesznek említést a köztörténeti összefoglalók.
A szövegezés szerint: a „halasztást nem tűrő sürgős esetekben
házhelyek kijelöléséről és kishaszonbérletek kialakításáról” rendelkezett.13 A törvényt kifejezetten azért alkották, hogy a legsürgősebb esetekben már a fő törvény meghozatala előtt is intézkedni
lehessen. Keletkezésének körülményeiről Kerék Mihály fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy a földreform előkészítése hosszúnak
ígérkezett, a türelmetlen nép viszont intézkedést várt.14
Annak felmérésére, hogy mekkora igény volt házhelyek és kishaszonbérletek kialakítására, külön bizottság15 alakult Tunyogon,
de ekkor még ennél több nem történt.
Egy hónap múlva viszont már a nevezetes 1920. évi XXXVI.
törvénycikk, a Nagyatádi-féle földreformot vitatták a képviselők.
A hadirokkantak, a hadi özvegyek, a felnőtt hadi árvák és a házhely nélküli szegény földműves emberek telekhely juttatását vizsgálták, jogkövető módon, mivel a törvény kimondja: noha egyéni
jogcímen senkinek nincs joga igényelni területet, ha elegendő föld
áll rendelkezésre, mégis fel lehet állítani egy bizonyos sorrendet a
jelentkezők között. A sorrendben első két helyen pedig a fent említettek állnak.16 Az ülésen végül a következő határozatot fogadták
13
14
15

16

http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7444 (letöltve: 2015. április 29.)
Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., 1939. 176.
A bizottság tagjai: Kelemen László, Bagoly Ferencz, Kovács Sándor,
Szűcs Péter. (MNL SZSZBML V. B. 131. 4 kötet.) (1921. február 9.)
1920/XXXVI. tc. 2.§: „…következő sorrendben és nagyságban juttatható:
1. hadirokkantaknak, hadiözvegyeknek és felnőtt hadiárváknak, ha sem
házuk, sem házépítésre alkalmas ingatlanuk nincs, s ilyent hozzátartozójuktól sem kaphatnak, családonkint 600 négyszögölnél nem nagyobb házhely és belsőség, továbbá amennyiben földmívesek, illetve amennyiben a
nem földmíves hadirokkantak földmívelést folytatni hajlandók és képesek

FÖLDKÉRDÉS TUNYOGON (1920–1940)

167

el: „A képviselőtestület a telekhelyre jelentkezők névjegyzékét tételről tételre megvizsgálta és elbírálta. Elbírálás után részökre lakhelynek megállapította. 1, a Kölcsey Ákos féle tölgyesből az utca
fronton lévő részt. 2, gróf Károlyi László belsőségéből, még kihasítható teleknek való részt. 3, a Ferencz Ignácz mellett lévő üres
telekhely, mely matolcsi ember tulajdona és a Kölcsey féle tagból
és a Leövey féle birtokból, a kövesút mentén lévő részből amennyi
szükséges. Ezen telekhelyhez szükséges ingatlan megvásárolásához egy bizottságot nevez ki a képviselőtestület, hogy a kijelölt
ingatlanok tulajdonosaival nyomban lépjenek érintkezésbe, a
szükséges egyezkedéseket kezdjék meg.”17 Kijelölték tehát azokat
a területeket, amiket a testület megfelelőnek látott házhelyül. Látható ugyanakkor, hogy előkerült a később oly sok gondot okozó
ingatlan is, gróf Károlyi László birtoka.
A Károlyiak régi birtokosai voltak a falunak. Már a II. József
korabeli népszámlálás adatai szerint is tulajdonos volt gróf Károlyi
Antal.18 Fényes Elek a 19. század közepén kiadott művében is a
település földesurai között említ egy gróf Károlyit.19 Innentől
kezdve folyamatosan birtokos a család Tunyogon.
A kijelölt házhelyek valódi kiosztása azonban közel sem ment
könnyen. 1922. december 22-ei tárgyalási napon egy másik ügy

17

18
19

is, családonkint megfelelő nagyságú törpebirtok, amelynek területe azonban legfeljebb három kataszteri hold lehet; amennyiben pedig ennél kisebb
ingatlanuk már van, ez kiegészíthető az említett nagyságra.
2. mezőgazdasággal foglalkozó, földnélküli, önállóan kereső, önjogú munkásoknak családonkint legfeljebb az 1. pontban említett nagyságú törpebirtok.” – http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7451 (letöltve: 2010.
április 29.)
A bizottság tagjai: Szabó Ádám községi bíró, Szűcs Péter, Móricz Antal,
Szabó Gyula (MNL SZSZBML V. B. 131. 4. kötet.) (1921. március 23.)
Az első magyarországi népszámlálás 1784–1787. KSH, Budapest, 1960.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I. kötet. Bp., 1985. 222.
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kapcsán derül ki,20 hogy a Károlyi-féle ingatlanra az OFB21 eljárás
még nem fejeződött be, ez ügyben a döntésre vártak.22
A következő évben, 1923-ban, a Házhelyrendező és a Földrendező Bíróság tárgyalást kezdett a helyi igénylőkkel. A falu vezetése hangsúlyozta, hogy számára is fontos az ügy. Ennek érdekében
Szilágyi Lajost szakértőnek, dr. Schönpflug Jenőt pedig ügyvédnek kérték fel, hogy képviseljék a tárgyaláson azokat a lakosokat,
akik házhelyet vagy földet igényeltek.23 Három év telt már el a
földtörvény meghozatala óta, eredménye azonban még nem volt.
Miért húzódott el ennyire a végrehajtás? Hiszen 1921-ben már a
gr. Károlyi László tulajdonában lévő ingatlant kijelölték, hogy itt
osztanak házhelyeket azoknak, akik igényüket jelezték. Ezt Károlyi is elfogadta, sőt saját maga készítetett egy felparcellázási vázrajzot egy mérnökkel. Ez a mérnök a falu vezetésének tudtával, mi
több, segítségével végezte el a megbízást. A terület azonban nem
került a község tulajdonába, ugyanis a „gróf úrnak egy megbízottja egy amerikásnak adta el”.24 Erről az üzletről azonban nem tudott sem a képviselőtestület, sem a lakosság. Arról már csak utólag szereztek tudomást. Ezért „még a lehetőség is ki volt zárva,
hogy a község vagy a lakosok közül valaki meg tudta volna venni
a szóban forgó területet vagy annak egy részét”25 – panaszkodtak a
képviselők. A falu vezetése szerint ennek lett a következménye,
20

21

22
23
24
25

Főszolgabírói rendelet szerint lennie kell a faluban községházának és
csendőrpihenőnek. Ezzel azonban nem foglalkoznak a képviselők mindaddig, amíg az OFB határozat nem születik meg, mert a falu később meg
akar magának tartani területet a Károlyi féle belsőségből községháza céljára. (MNL SZSZBML. V. B. 131. 4. kötet) (1922. december 22.)
Országos Fölbirtokrendező Bíróság. Az 1920. évi XXXVI. törvénycikk
keretében külön a fölkérdésben felmerülő ügyek eldöntésére létrehozott
országos bíróság. – http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7451 (letöltve: 2015. április 29.)
MNL SZSZBML. V. B. 131. 4. kötet (1922. december 22.)
Uo. (1923. január 29.)
Uo. (1923. február 7.)
Uo. (1923. február 7.)
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hogy a „község lakosainak nagy része ma is házhely nélkül nyomorog” – írták 1923 elején.26 Súlyos szavak, melyek jelzik az ügy
horderejét és egyben elmérgesedését. Továbbá jelzik azt is, hogy
Tunyogon sok családnak egyáltalán nem volt háza vagy házépítésre alkalmas területe. A törvény értelmében ugyanis csak azoknak
volt juttatható házhely, akik nem rendelkeztek a fent nevezett ingatlanok egyikével sem.27
A kialakult helyzetet megoldása ügyében a testület az OFB-hez
fordult segítségért. Kérte, hogy állapítsa meg a területre vonatkozóan a község elővásárlási jogát. Egyúttal kötelezte magát a település, hogy miután megszerezte a szóban forgó földet, saját tulajdonában csak a beépített rész, ami nem több 1 katasztrális holdnál,
fog megmaradni. A tervek szerint ugyanis itt rendezték volna be a
községházát és az iskolát. Így Tunyogon is megjelenik az, hogy a
földreform során Nagyatádi elképzelésével ellentétben, nem csak
földművesek akartak földet szerezni.28 Jelen esetben a község jelenik meg mint leendő tulajdonos. A falu által megtartott területen
kívül a fennmaradó többi megvásárolandó földet pedig a szegény
hadiözvegyek számára díjmentesen, míg másoknak 5–10 koronás
négyzetölönkénti áron kívánták kiosztani. Tehát egy 200 négyszögöles házhelyhez már 1000–2000 koronáért hozzá lehetett jutni, ami – tekintve, hogy 1922–23 telén a kecskeméti piaci árak
szerint egy pár tyúkért éppen ennyit, 1000–1600 koronát kellett fizetni29 –, igazán olcsónak számított. A szóban forgó terület nagyjából 20 katasztrális holdat jelent,30 ami első pillantásra kevésnek
tűnhet. Ne felejtsük el viszont, hogy házhelyek kialakításáról van
szó. A törvény 600 négyszögölt (lásd 16. lábjegyzet) nevezett meg
26
27

28

29
30

Uo. (1923. február 7.)
1920/XXXVI. tc. 2.§ – http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7451 (letöltve: 2015. április 29.)
Nagy József: Nagyatádi Szabó István és a Földreform. In: Nagyatádi Szabó István emlékkönyv. Szerzők: Kávássy Sándor et. al. Bp., 1995. 271.
Kecskeméti Közlöny, 4. évf., 299. sz., 1922. december 30. 4.
MNL SZSZBML. V. B. 131. 4. kötet. (1923. február 7.)
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maximális területként, amelyet házhelyként ki lehet osztani. Ekkora házhelyeket számolva a 20 katasztrális holdon 53 telket lehetett
kialakítani. A korban azonban a telkek átlagos mérete 200–400
négyszögölt tett ki. 400 négyszögöl esetében már 80, míg 200
négyszögölnél már 160 házhelyet lehetett kiosztani. Tekintettel arra, hogy egy 1200 főt sem elérő településről van szó, az említett
házhelyek száma igen jelentősnek számított, ami hozzávetőlegesen
a helyi lakosság tizedét érintette.
Bár eddig sem tekinthettük egyszerűnek a konfliktusokat, 1924ben egy újabb front nyílt a földterület körül kialakult vitában. Ezúttal a község képviselőtestületén belül támadt nézeteltérés,
amelynek során csaknem elbukott az elővásárlás ügye.
Klein Andor, az említett másik nagybirtokos, az ülésen a következőket tárta a jelenlévők elé. Elmondta, hogy Kreizman Bernát – nincs egyértelműen kimondva, de valószínűleg ő volt az
„amerikás”, akinek Károlyi eladta a területet – az ingatlant saját
szükségletére telekhelynek vásárolta meg, s hogy ezt megtehesse,
fehérgyarmati házát eladta. Ennek kihangsúlyozásából arra lehet
következtetni, hogy korábban felmerült vádként, hogy valamilyen
hátsó szándékkal értékesítették a területet. Klein alighanem cáfolatként szánta szavait. Ráadásul, szerinte a községnek nincs szüksége e területre középület építése céljából, mivel községháza is és
majdnem ugyanilyen területtel iskola is működött a faluban. Ezért
szerinte az elővásárlási jog egyrészt jogilag sem állhat fent, másrészt nem is érdeke a falunak, hogy megvegye a területet. Abból
ugyanis semmi előnye nem származna, csak felesleges anyagi
megterhelést jelentene. Ezzel szemben Szabó Ádám községi bíró
azt indítványozta, hogy továbbra is próbálja érvényesíteni a község az elővásárlási jogát. A döntést névszerinti szavazással hozták
meg. Négy fő tartózkodása mellett 15 : 4 arányban,31 Szabó Ádám
31

Klein Andor javaslata mellett szavazott 4 fő (Luby Géza, Székács Menyhért, Kellner Fülöp és maga Klein Andor), míg Szabó Ádám indítványára
15 fő (Kelemen Imre, Szűcs Ignácz, Balog József, Szűcs Miklós, Móricz
Antal, Szűcs Zoltán, Szabó Bálint, Kelemen Lajos, Kelemen Antal, Kele-
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javaslatát szavazták meg, és kérték az elővásárlási jog megállapítását.32 A döntés ellen azonban a főszolgabíróhoz „Luby Géza és
társai” fellebbezést nyújtottak be. A főszolgabíró maga is indokolatlannak tartotta a vásárlást, arra hivatkozva, hogy a községnek
túl nagy anyagi megterhelést jelentene. Ráadásul a falunak volt
belsősége, s az új községháza kialakítása is igencsak megterhelő
lett volna, főleg úgy, hogy a község – jegyzi meg megvetően a főszolgabíró – a régit is hagyta összeomlani. A képviselőtestület
azonban fenntartotta határozatát.33
Talán a legsokatmondóbb bejegyzés 1924. augusztus 21-én kerül a jegyzőkönyvbe. Már 4 évvel járunk a földreform törvény elfogadása után, amikor még mindig sürgetni kellett az OFB-t. A
„földhöz juttatandók állandóan érdeklődnek a megváltási eljárás
miben léte felől és azon kérelmüket terjesztették elő, hogy a képv.
test. határozatilag sürgesse meg ezen ügyet, mert a megélhetésükről van szó.”34 A testület egyetértett a lakosok panaszával és kijelentette, hogy a maga részéről igen fontosnak tartja a földreformhoz kapcsolódó ügyeket, ezért újabb kérelmet terjesztett fel az
OFB-hez.35 Drámai lezárása ez az ügynek a jegyzőkönyvben. A
vizsgált időszakban ugyanis már nincs több bejegyzés e telkek
sorsáról.
A házhelyek juttatása országosan inkább a törvénynek sikeresebben megvalósított részét jelentették.36 Tunyogon viszont súlyos
problémákba ütközött.

32
33
34
35
36

men László, Márki György, Kovács Sándor, Móricz Lajos, Macsi Károly
és természetesen Szabó Ádám bíró) szavazott. Szavazati jogukkal négyen
nem éltek (Szűcs Péter, Leövey Miklós, Szabó Gyula, Szabó Miklós).
MNL SZSZBML V. B. 131. 4. kötet. (1924. március 28.)
Uo. – (1924. április 22.)
Uo. – (1924. augusztus 21.)
Uo. – (1924. augusztus 21.)
Bartha Ákos: Utak a földreformhoz és a megvalósult földreform. In: Történeti Tanulmányok XVIII. Szerk.: Velkey Ferenc, Debreceni Egyetem
Történelmi Intézet, 2010. 179.
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KÉPVISELŐK ESETE
A „KÖZÖNSÉGES DEMAGÓGIÁVAL”

Egy érdekes konfliktus is kialakult 1921-ben a helyi földkérdés
körül. A mátészalkai kerület – mint fentebb említettem, Tunyog is
a mátészalkai járáshoz tartozott – nemzetgyűlési képviselője, dr.
Gerencsér István37 kérvényeit sorozatosan figyelmen kívül hagyták, nem vették napirendre a képviselők, azt csupán „népámításnak” tartották.38 Ekkor még homály fedi, hogy milyen kérvények
kerültek a testületi tagok elé. A következő évben azonban újabb
kérvény érkezett a nemzetgyűlési képviselőtől, aminek ezúttal már
a tartalma is ismert. Gerencséri azt kérte, hogy a község előjárói
járuljanak hozzá és kérjék, hogy a Klein Andor és a Kölcsey féle
ingatlanokból Györtelek39 község részére kishaszonbérletet alakítsanak ki, míg a Kellner Fülöp féle ingatlan állami megváltás útján
legyen felparcelláztatva Györtelek földnélküli lakossága számára.
A képviselők érezhetően értetlenül álltak a javaslat előtt. Az érintettek közül jelen volt a tanácskozáson Kölcsey és Klein is. Saját
földjeiket azonban ilyen célra nem akarták adni. A testület egyhangúlag a következő határozatot fogadta el: „A képviselőtestület
sajnálkozását fejezi ki a képviselő lelkiismeretlensége felett, hogy
hogy kívánja mindkét község lakosságát tévútra vezetni, közönséges demagógiájával. Miért is határozatilag kimondja nemcsak, hogy
hozzá nem járul, hanem ez ellen a leghatározottabban tiltakozik.”40
A földosztás ezúttal, tehát már „tévútként” konstruálódik meg a
jelenlévők értelmezésében. Néhány hónappal ezelőtt még maguk a
37

38
39
40

Dr. Gerencsér István (1878–1925) a nemzetgyűlés jegyzője. 1878. augusztus 2-án született Répceszentgyörgyön, Vas megyében. Tanár, a háború
alatt katona. Az első nemzetgyűlésbe a mátészalkai kerület választotta
képviselőjéül. (Magyar Politikai Lexikon 1914–1929. Szerk.: T. Boros
László. Bp., é. n. 133.)
MNL SZSZBML. V. B. 131. 4. kötet. (1921. december 22.)
Györtelek az egyik szomszédos települése Tunyognak.
MNL SZSZBML. V. B. 131. 4. kötet. (1922. január 7.)
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képviselők jelölték ki, többek között, a Kölcsey és a Klein féle ingatlanokat is, hogy azokon házhelyeket kell majd kialakítani. Igaz,
akkor a határozathozó asztalnál nem ült ott a két nagybirtokos.
Több olyan képviselő is volt azonban, akik mindkét ülésen részt
vettek.41 Ők csak ekkor változtattak álláspontjukon. De Klein és
Kölcsey is nyilván tudta, hogy korábban már volt szó ingatlanjaik
egy részének felosztásáról, még sincs semmi jel arra vonatkozóan,
hogy kifejezték volna tiltakozásukat. Ezúttal viszont határozottan
kinyilvánították nemtetszésüket. A szöveget olvasva érezni lehet a
felháborodást. A jegyzőkönyvet vezető személy írásstílusa is egyértelműen jelzi, mikor világosan kiemeli szövegkörnyezetéből a
„közönséges demagógiájával” szókapcsolatot, ezzel mintegy nyomatékosítva a testület markáns ellenállását (1. kép).

1. kép. Részlet a testületi jegyzőkönyvből
Forrás: MNL SZSZBML V. B. 131. 4. kötet.
41

Móricz Antal, Éliás András, Bagoly Ferencz, Balogh József, Szabó Gyula
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Felmerül a kérdés, miért mutatkozik nagyobb hajlandóság a vezetők részéről a földosztásra akkor, ha annak során tunyogi lakos a
kedvezményezett? Természetesen fontos lehet az is, hogy ne más
faluba való művelje a tunyogi határt. De lehetséges okként merülhet fel például a személyes ismertség, a közvetlen korábbi munkatapasztalat. Tunyog kis falu, a településen élők ismerik egymást,42
így a nagybirtokosok könnyebben engednek át területeket földjeikből olyanoknak, akikkel korábban vagy folyamatosan is valamilyen kapcsolatban álltak vagy állnak.

BONYODALMAK EGY KÖZLEGELŐ KÖRÜL
1921. augusztus 21-én a képviselőtestület elé a Nagyatádi-féle földreform került (most először hivatkoztak a konkrét törvénycikkre).
Ekkor a vármegye gazdasági felügyelőségének felhívására – miszerint állapítsák meg, hogy van-e a község lakosságának földre
vagy közlegelőre stb. szüksége – vették tárgyalás alá a képviselők.43
A döntéshozók úgy határoztak, hogy közlegelőt kell kialakítani, amihez konkrét területet is kijelöltek: ismét gróf Károlyi László
egyik földjét tartották alkalmasnak, amit a tulajdonos már fel is
ajánlott megvételre.44 A közlegelő létesítése ismét egy olyan mozzanata a törvénynek, amely általában kevés hangsúlyt kap a szakirodalomban. A törvény céljai közt pedig a „közlegelők létesítése”

42

43
44

Egymás ismerete nem csak a kis faluméret miatti hipotézisem. A jegyzőkönyvekben többször visszatérnek olyan ügyek, amikor valakinek meg
kell állapítani, hogy korábban volt-e tunyogi illetősége, azaz lakott-e a faluban. Ezeket a kérelmeket többször megtagadják. Az elutasítást pedig
olykor azzal indokolják, hogy a jelenlévő képviselők közül senki nem ismeri, pedig ha lakott volna a faluban, akkor valakinek a jelen lévők közül
ismernie kellene.
MNL SZSZBML. V. B. 131. 4. kötet. (1921. augusztus 21.)
Uo. (1921. augusztus 21.)
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is szerepel.45 1923 áprilisában került napirendre a létesítendő közlegelő ügye. Ezzel pedig kezdetét vette egy több, mint másfél évtizedig elhúzódó bonyodalom.
Még ebben az évben a képviselőtestület kérte a vármegye gazdasági felügyelőségét, illetve a közigazgatási bizottság gazdasági
albizottságát, hogy bocsássák a község rendelkezésére a gr. Károlyi-féle legelőt, dacára hogy még nem született egyezség vagy bírósági döntés az ügyben. Ezen kérésüket azzal indokolták, hogy a
szegény sorsú egyének legeltetését akarják megkönnyíteni. Hangsúlyozva, hogy az egész falu lakosságának szüksége van erre a
120 ezer négyszögölnyi46 közlegelőre, mert ha csak egyesek legeltetnének ott, akkor külön csordának külön pásztor kellene. Ez pedig a jószágtartó emberekre nagy terheket róna. A külön csordába
pedig külön bikát kellene vásárolni, aminek beszerzését a „kisebb
emberek” nem tudnák vállalni. Közlegelő esetében viszont csak
egy pásztor kellene, lévén egy csorda lenne és rendelkezésre állna
a község tenyészállata is.47 Az OFB végül a községnek adta a közös legelőt. Ez abból tudható, hogy áprilisban már a kihajtandó jószágok bejogosítását tárgyalták a képviselők.48
Ezután az ügy hosszabb időre eltűnik a jegyzőkönyvekből, és
majd csak 1926-ban kerül ismét a testület elé. Ekkor a körjegyző
újra ismerteti az OFB azon határozatát, amely szerint a legelőterület a községnek utaltatott ki, és így a költségbiztosíték befizetését
45

46
47
48

„az arany vagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetett földmívelők, a földmíves hadirokkantak, a munkaképes földmíves hadiözvegyek és felnőtt földmíves hadiárvák földhöz juttatása; gazdasági munkásházak emelése; a mezőgazdasági munkásoknak, törpe- és kisbirtokosoknak földhöz juttatással
való megerősítése, továbbá a közszolgálati alkalmazottaknak a becsülettel
szolgált katonáknak és az érdemes gazdatiszteknek földhöz juttatása, közoktatási célokat szolgáló intézmények és közlegelők létesítse vagy végül a
hadi gazdálkodásnak irányt mutatni hivatott középbirtokok alakítása is.” –
http://1000ev.hu/index.php?a=3&param=7451 (letöltve: 2015. április 29.)
Körülbelül 75 katasztrális hold.
MNL SZSZBML V. B. 131. 4. kötet (1923. április 7.)
Uo. (1924. április 22.)
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is a községtől kéri. Ez természetesen a nehéz anyagi helyzetben
lévő falunak komoly problémát jelent. A körjegyző ezért azt javasolta, hogy a következő OFB tárgyaláson olyan kérvényt terjeszszenek elő, hogy a legelő egyéni tulajdonjoggal adassék egy alakítandó legelőtársulatnak. Ezzel egyetértettek a jelen lévő képviselők is, akik szintén úgy látták, hogy az igénylőknek az felel meg a
legjobban, ha a terület egyéni, de osztatlan tulajdonjoggal kerül a
nevükre.49
Az 1927. év sem telt el a Károlyi féle legelőről szóló tárgyalás
nélkül. Minden bizonnyal a korábbi vitás jogi kérdések lezárultak,
mert ettől kezdve ezekről nem ejtenek szót a jegyzőkönyvek. Ekkor azonban már egy új probléma jelentkezett a legelővel kapcsolatban: az elmaradt haszonbérek. A legelőt tehát végül haszonbérleti rendszerben működtették. Az OFB ármegállapító bírósága
előtt egyezség jött létre még 1926-ban, amit ekkor újra elfogadtak.
Ennek értelmében a haszonbér katasztrális holdanként 75 kg búza
továbbá az ingatlan adójának fizetése volt. A bérleti díjat a május
elsejei és az október elsejei tőzsdei búzaár alapján kellett teljesíteni. Emellett ezen az ülésen még a „legelő mindenféle ügyének
rendezésére” egy bizottságot50 is alakítottak.51
A bizottság tevékenysége sem hozta meg a legelő ügyében az
áttörést. 1930-ban is fenn állt a probléma, ráadásul a bérletek kifizetésével továbbra is gondok voltak. Az előterjesztés szerint sokan
1927 óta, azaz 3 éve a legelőre kihajtott állataik után semmit nem
fizettek. A testület ezúttal tisztázni akarta a helyzetet és pontos
összegeket kívántak tudni. A törlesztési részleteknél ugyanis mutatkoznak tévesnek látszó magas hátralékok. Kimondták, hogy a
teljes tartozásra vonatkozóan készítsenek pontos kimutatást. A feladat méretét jól érzékelteti, hogy a bizottság felkérte magát a kép-

49
50

51

Uo. (1926. január 22.)
A bizottság tagjai: Balogh Zsigmond, Szűcs Ignácz, Kelemen Imre, Szabó
Ádám, Szűcs Zoltán. (MNL SZSZBML V. B. 131. 4. kötet.) (1927. május 2.)
SZSZBML V. B. 131. 4. kötet (1927. május 2.)
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viselőtestületet és a körjegyzőt, hogy a hivatal személyzetével támogassa működésüket.52
Bár négy hónap telt el, a bizottság munkája nem vezetett eredményre. A képviselőtestület ezért ismét felkérte, hogy intézkedjen
az ügy rendeződése érdekében.53 Amikor 1931-ben közeledett a
jószágok kihajtásának ideje a testület elrendelte, hogy ezen túl
minden állat után a legelőbérbe előre 7 pengőt szükséges befizetni. Ennek hiányában az állatot kihajtani nem lehet.54 Továbbá, Kelemen Imre bíró 20 nap múlva már azt terjesztette elő, hogy az állattartó tulajdonosok nem fizették be a kikötött 7 pengőnyi összeget. A gazdasági felügyelőségen ugyanis panaszt tettek. Onnan az
illetékes személy terepen tájékozódott. Miután saját maga győződött meg kialakult helyzet körülményeiről, még a helyszínen azt
az utasítást adta, hogy attól még, mert nem fizettek az állattartók, a
kihajtást gátolni nem lehet. A képviselőtestület kénytelen volt tudomásul venni a döntést. Tehetetlenségüket mi sem bizonyítja
jobban, hogy azt határozza a testület, hogy a közlegelőről az év
végével lemond, mivel a legeltetési díjat beszedni nem tudja.55
A legelő végül a községnél maradt, de ugyanazon problémák
folyamatosan fennálltak. 1932 nyarán a képviselőtestület elhatározta, hogy a legelőbér hátralékát (az folyó évben esedékest és az
elmúlt évit is) be kell hajtani. Kilátásba helyezték ekkor is, hogy
ha az állattartó gazdák nem fizetnének, akkor az ősz folyamán a
képviselőtestület a legelő visszaadása érdekében intézkedni fog.56
Erre a lépésre végül csak egy év múlva, 1933 márciusában került
sor. A legeltető gazdák ugyanis továbbra sem fizettek a legelőért.
A bíró szerint tovább már semmi körülmények között nem tehette
meg a falu vezetése, hogy a legelőterületre a kihajtást megengedje
addig, amíg ki nem fizették a legelőbért. A sorokból érezhető in52
53
54
55
56

MNL SZSZBML V. B. 131. 5. kötet (1930. november 1.)
Uo. (1931. február 17.)
Uo. (1931. május 7.)
Uo. (1931. május 28.)
Uo. (1932. június 2.)
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dulattal jegyezte meg, hogy annak ellenére, hogy sokan több éven
át legeltettek, „sem egy fillér legelőbért, sem egy fillér adót és
apaállat beszerzési és eltartási díjat 7-8 éve nem fizettek.”57 Ezek
után ismét egy bizottság58 létrehozását kezdeményezte, aminek
feladata az volt, hogy minden egyes hátralékossal külön-külön elszámoljon, és a hátralék behajtása érdekében mindent tegyen meg.
A képviselők úgy határoztak, hogy amíg a hátralékok egyharmad
részét és a folyó évi díjak fele részét a gazdák ki nem fizetik, addig a kihajtást ne engedje meg a bizottság.59
Ezúttal sikeresebb volt a fellépés, mert a jegyzőkönyvekben
legközelebb csak két év múlva, 1935-ben bukkan fel az ügy. Ekkor pontos számítást végeztek a képviselők. Eszerint a legelő
használati díja 572 pengő volt. A kirótt adó 1936-os évre vonatkozóan pedig 460 pengőre rúgott. A legelőre kihajtott jószágok száma összesen 195 darab volt. Ebből következik, hogy a legelőbér
egy darab állatra 5 pengő 30 fillér, míg az adó 3 pengő 70 fillér,
tehát egy állat után összesen 9 pengő fizetésével tartozott az állat
tulajdonosa.60 (Ettől az évtől kezdve egyébként évenként megállapították a fenti módon, hogy az adott évben mennyi a legelőbér.)
Ennek az eljárásnak köszönhetően sikerült konszolidálni a helyzetet. 1937-re már mérleg is készül a legelőből származó bevételekből és kiadásokból. Sőt, ezen az ülésen külön szabályrendeletet alkotott a testület a közlegelőre.61 A 9 pengőhöz 1937-ben hozzáadtak
egy úgynevezett fedeztetési díjat 3 pengő értékben. Ekkor tehát már
összesen 12 pengőt kell fizetni minden egyes állat után.62
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Uo. (1933. március 7.)
Tagjai: Szabó Zoltán, Pap Gyula, Szűcs László, Szűcs Endre, Szabó Sándor, Szabó Gyula, Móricz Miklós, Szabó Lajos, Szarka Albert, Balogh
Antal, Kelemen Lajos tunyogi lakosok.
MNL SZSZBML V. B. 131. 5. kötet (1933. március 7.)
Uo. (1935. augusztus 10.)
Uo. (1937. április 22.)
Uo. (1937. augusztus 12.)
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A legelőtartozások az átmeneti sikerek után viszont továbbra is
felhalmozódtak. Mértéke már akkora lett, hogy a falu vezetése
sem látott esélyt a behajtásra, ezért inkább szabadulván a tehertől,
megpróbálta elengedni őket. A tartozások keletkezésének a vagyontalanságot nevezték meg. Több okra is hivatkozva, rengeteg
legelőbért töröltek el. Egyrészt megállapították, hogy többször is
hibázhattak az összeírók. Előfordult például, hogy az összeírás
után néhány nappal eladták az állatot vagy épp elhullott. Abban az
évben tehát már nem legelt, de szerepelt az összeírásban, így tulajdonosának befizetési kötelezettsége lett. Emellett voltak tévedések az állatok összeszámolásakor is. Többször panaszkodtak a
gazdák, hogy olyan állatot is összeírtak, ami a valóságban nem létezett. Ezeket az ügyeket bizottságok vizsgálták ki. Ha bebizonyosodott a tévedés, akkor a tartozást „téves” címen törölték. Törölték
a vagyontalanság miatt behajthatatlan adósságokat is. Ezeken az
eseteken kívül egy harmadik ok miatt is elengedték a kintlévőséget
azoknál, akiknél önhibáján kívül gyarapodott fel a haszonbér. Esetükben egyenként meg kellett vizsgálni a tartozásokat. Annak a
hátralékosnál is elengedhető volt fizetési kötelezettség, akinek egzisztenciáját veszélyeztetné az elmaradt bér behajtása. Mindezek
következtében számos gazda jelentős tartozását engedték el.
A táblázatban szereplő felsoroltak között igencsak feltűnő
Luby Géza neve. Egy nagybirtokos is jelentős hátralékot halmozott fel. Igaz, fennállt a téves kivetés esélye, ami magyarázza,
hogy miért nem volt nagy a fizetési hajlandósága. Hiszen sokan
valószínűleg azért sem fizettek, mert nem érezték igazságosnak a
kirótt összegeket. Az adatokból mindezek ellenére nehéz következtetéseket levonni. Néhány esetben (9 pengővel tartozók) lehet
tudni, hogy mindösszesen egy állat, egy évi legelőbérével tartoztak. A nagyobb összegek két módon gyűlhettek fel: ha valaki több
állatot is legeltetett egyszerre, vagy ha valakinek a sokévnyi tartozása gyűlt fel. Hogy mennyire tartották számon az évekkel korábbi tartozásokat és, hogy még a törlések után sem volt minden
rendben a legelő körül, arra jó példa Baracsi Menyhért esete.
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Elengedett legelőbérek, 1937.
Név
Gábor Sándor
Micskei János
Pataki Nagy Péter
Pataki Péter
özv. Cséke Lajosné
Fedák Antal
Luby Géza
Pataki Lajos
id. Szabó István
Ungár Móricz
Baracsi Menyhért
Kertész Béla
Szabó Gyula
Balogh Miklós
özv. Soltész Jánosné
Rabóczki Mihály
Vadász Sándor
id. Dávid Antal
Szabó Albert
Czellár Bálint
özv. Czellár Józsefné
id. Szabó Zsigmond
özv. Koncz Antalné
Király Péter

Összeg
12 P
64 P
9P
10 P 50 fillér
4 P 32 fillér
18 P
64 P 30 fillér
9P
80 P
11 P 68 fillér
11 P 68 fillér
11 P 68 fillér
55 P 40 fillér
35 P 80 fillér
65 P 76 fillér
15 P 20 fillér
21 P 28 fillér
40 P
30 P 40 fillér
22 P 16 fillér
18 P 96 fillér
178 P 56 fillér
64 P 60 fillér
173 P 40 fillér

Mire hivatkozva törlik
Behajthatatlanság miatt.

Téves kivetés.

Méltányosságból.

Forrás: MNL SZSZBML. V. B. 131. 5. kötet. (1937. aug. 12.) (saját szerkesztés)

A táblázatból láthatjuk, neki is töröltek el tartozást, igaz tőle is téves kivetés miatt. Ezentúl ő azt is kérte, hogy az 1927–1930 közötti, továbbá az 1932-es és az 1933-as években a terhére keletkezett
legelő járulékokat szintén engedjék el. Azt állította, hogy ezekben
az években nem legeltetett. Az ügyet részletesen kivizsgálták kép-
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viselők, így világosan látszik, hogy egy hosszú évek óta húzódó
konfliktussal állunk szemben.
Már 1934-ben foglalkozott az üggyel egy külön kirendelt bizottság. Ennek során tanúk segítségével megállapították, hogy 1927–
1928-ban, továbbá 1931-ben és 1933-ban is volt tehene Baracsinak,
amit kihajtott a legelőre. Viszont 1928 és 1931 közötti időre nézve a
panaszosnak volt igaza, mert akkor valóban nem legeltetett. Erre
az időszakra vonatkozó keletkezett járulékot törölték is, mint ahogyan már azt fent említettem. Ezt Baracsi Menyhért elfogadta,
majd a többi évben keletkezett tartozását egyszerűen kiegyenlítette. Évekkel később, 1938-ban viszont a főszolgabíróhoz fordult,
hogy a panaszos évekre kivetett járulékok, mint téves előírások töröltessenek. A főszolgabíró felhívására így a legelő bizottság
kénytelen volt ismételten megtárgyalni az ügyet. Az újból lefolytatott nyomozás természetesen ugyanazt állapította meg, mint 1934ben. A bizottság kijelentette, hogy még most is megállapítható,
hogy a panaszosnak az említett években volt tehene, amelyeket kijáratott a legelőre. Ennek alapján a főszolgabíró is elutasította a
panaszt. A panaszos azonban nem nyugodott bele és jogorvoslattal
élt, de az alispán elutasítva kérelmét, véget vetett az ügynek – legalábbis látszatra. Ezen előzmények után Baracsi ismét megjelent
az alispáni hivatalban és megismételte korábbi panaszát, miszerint
töröljék el a járulékot a megnevezett évekre. Ezért újra tárgyalni
kellett az ügyet. A képviselőtestület azonban ismét elutasította azzal az indoklással, hogy már kétszer határoztak „legbehatóbb puhatolózás” után, így azokat most is érvényesnek tartják.63
A Baracsi-féle üggyel a legelővel kapcsolatos problémák is
szinte eltűnnek a jegyzőkönyvek lapjairól. Csak az éves bérmeghatározások olvashatók ezzel kapcsolatban vissza-visszatérően.

63

MNL SZSZBML. V. B. 131. 5. kötet. (1939. november 2.)
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ÖSSZEGZÉS
A Nagyatádi Szabó István nevéhez kötött földreform megvalósítása körül több probléma is keletkezett Tunyogon. A tanulmányomban bemutatott ügyek a törvénynek talán kevésbé ismert, a házhelyek, illetve a közlegelők létesítésére vonatkozó részleteiből adódtak.
A falu egyik legnagyobb problémája a lakhatási viszonyok
megoldatlansága volt. A „lakhely nélkül nyomorgó” embereknek
nem jelentett gyors megoldást a törvény. Tunyogon ugyanis ezek
az ügyek is súlyos problémákba ütköztek és évekig húzódtak. E
tekintetben tehát helyi szinten még rosszabb volt a helyzet az országos viszonyoknál is.
A földreform meghiúsulásának speciális okára szolgáltatott
példát az a történet, amikor a falu előjárói konfliktusba keveredtek
térségük nemzetgyűlési képviselőjével. Kiderült, hogy milyen
nagy ellenállást tanúsítottak a birtokosok, ha földjükből egy szomszédos település lakói kaptak volna területet. Úgy tűnik, ha a birtokviszonyok teljesen nem is, a falu határa sérthetetlen maradt.
A közlegelő ügye megmutatta, hogy a földreform szemszögéből sikeresnek tekinthető – hiszen a törvény alapján, még ha nehezen is, de létrejött a közlegelő – ügyből milyen további problémák
keletkeztek. Abból a földterületből ugyanis, amelyért éveken át
küzdött a falu, végül hatalmas teher lett.
Megállapítható tehát, hogy az országosan szinte minden szempontból kudarcnak tartott földreform képét erősítik a bemutatott
lokális földügyek.

KEREPESZKI RÓBERT
„VIGYÁZAT, MEGINT EGY DARÁNYI
A FÖLDMŰVELÉSÜGY ÉLÉN!”

DARÁNYI KÁLMÁN,
A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTER

A címben idézett „figyelmeztetés” 1935 januárjában volt olvasható a konzervatív-liberális dualizmussal és az etatista-autoriter Horthy-rendszerrel szemben egyaránt kritikus szociáldemokrata napilap, a Népszava vezércikkében, amely a Gömbös-kormány személyi változásait kommentálta, és arra utalt, hogy éppen 40 évvel
azután, hogy Darányi Ignác először földművelésügyi miniszter
lett, unokaöccse, Darányi Kálmán is e tárca élére került.1 Függetlenül attól, hogy a baloldali sajtóorgánum gúnyos megjegyzése jogos volt-e vagy sem, az ebből az idézetből is kiderül, hogy a 19.
század második és a 20. század első felében a magyar agrárpolitika egyik meghatározó tényezője a Darányi-család volt.
A dinasztia tekintélyét és szerepét id. Darányi Ignác (1811–
1877) alapozta meg, akinek karrierje a reformkorban bontakozott
ki. Ő a Kossuth Lajossal kötött barátsága nyomán a polgári átalakulás híve lett, és az 1843-as pozsonyi országgyűlésen már az Országgyűlési Tudósítások szerkesztésében is részt vállalt. Emellett
Darányi tagja lett az elsősorban mezőgazdasági, de politikai és társadalmi szempontból is jelentős Országos Magyar Gazdasági
Egyesületnek (OMGE). Ha épp nem a közélet dolgaival foglalkozott, a jogot és gazdálkodást tanult Darányi Ignác jószágigazgatóként és gazdasági ügyvédként tevékenykedett főként a Telekicsalád mellett, és ennek révén ismerte meg feleségét, Földváry
Borbálát, egy tassi földbirtokos lányát. Az 1846-ban kötött házas1

A „reformkorszak küszöbén”. Népszava, 1935. január 9.
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ságuk révén jutott hozzá ahhoz a mintegy 700 katasztrális hold kiterjedésű földbirtokhoz, amely aztán a családi gazdaság magját jelentette. A saját maga és családja tekintélyét, vagyonát ügyesen
gyarapító Darányi Ignác szépen ívelő pályájában az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc okozott némi megtorpanást. A Batthyány-kormány földművelésügyi minisztere, Klauzál Gábor mellett még kormánybiztosi feladatot látott el, majd Erdélyben nemzetőr lett, azonban a bukás után egy időre neki is háttérbe kellett
vonulnia. Ugyan a megtorlást elkerülte, de közéleti szerepet közel
egy évtizedig nem vállalhatott, és csak 1857-ben kapcsolódott be
ismét az OMGE tevékenységébe, majd Buda és Pest vármegye
táblabírója lett. Később, a kiegyezés után, 1877-ben id. Darányi
Ignácnak – a gazdasági életben mutatott tevékenységének elismeréseként – az uralkodó, Ferenc József nemesi címet adományozott,
és innentől használhatta ő, illetve valamennyi leszármazottja a
„pusztaszentgyörgyi és tetétleni” nemesi előnevet.2
Id. Darányi Ignác nem sokkal a nemességadomány után 1877ben meghalt, így a család feje első fia, Darányi Ignác lett. Ő nemcsak sikeresebbé és gazdagabbá tette a családot a birtokállományuk 5000 katasztrális holdra történt bővítésével (Pest-Pilis-SoltKiskun, illetve Fejér vármegyében és a Csallóközben vásárolt birtokokat), hanem maga is jelentősebb közéleti pályát futott be
édesapjánál. Ő is jogi tanulmányokat folytatott, amelyek befejezését követően egy ideig apjával közösen ügyvédi irodát vezetett
Budapesten, majd 1881-ben politikai pályára lépett, és a főváros
II. kerületének országgyűlési képviselője lett a kormányzó Szabadelvű Párt színeiben. 1893-tól a kormánypárt, majd 1895-től a
Képviselőház alelnöke lett. Az 1905-ös belpolitikai válság idején
kilépett a Szabadelvű Pártból és ifj. gróf Andrássy Gyulával megalapította az Országos Alkotmánypártot, amelynek az elnöki tisz2

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban MNL OL),
a Darányi-család iratai (P 1438), 1. csomó, 1. tétel, Darányi-család címeres levele (1877).; Fehér György: Darányi Ignác pályája (1849–1899).
Bp., 2012. 13–17.
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tét is ellátta. 1905 és 1910 között saját pártja programjával szerzett
országgyűlési mandátumot Tapolcán, majd 1910 és 1927 között
megszakítás nélkül képviselte ezt a választókerületet, ekkor már
pártonkívüliként. A politikában elsősorban – a családi tradíciókból
adódóan – a földkérdés állt érdeklődése középpontjában: kivételes
tehetségű agrárpolitikus volt, aki összesen 12 évig állt a Földművelésügyi Minisztérium élén (1895–1903 és 1906–1910).3
Darányi Ignác testvérei már nem futottak be ennyire jelentős
közéleti pályát. Legfiatalabb öccse, Gyula ügyvéd és Pest-PilisSolt-Kiskun vármegye tiszteletbeli főügyésze lett, Kálmán pedig
(aki nagybátyja a későbbi miniszterelnöknek) szintén mezőgazdasággal foglalkozott és a Magyar Földhitelintézet igazgatója volt,
1917-ben magyar királyi udvari tanácsos méltóságot kapott.4 Kétségtelen azonban, hogy Darányi Ignáchoz a családon belül a legközelebb legidősebb öccse, Béla állt (ezt jelzi a leveleik személyesebb, tegeződő hangvétele is). Ő, testvéreitől eltérően, kissé más
módon került kapcsolatba a gazdálkodással, ugyanis nem jogásznak tanult, hanem a hainburgi katonai középiskolában végzett,5 és
a kötelező katonai szolgálat után Ignác közéleti pályájából adódó
elfoglaltságai miatt – mint korban legközelebb álló rokon – vette
át a családi gazdaság ügyeinek intézését. Leveleiben rendszeresen
beszámolt Ignácnak a birtokok állapotáról és aktuális dolgairól,6 és
a közöttük lévő bizalmas viszonyt mutatja az is, hogy a családfő
báty földművelésügyi miniszterként kikérte öccse véleményét az
egyik legjelentősebb törvénytervezete, a telepítési akció kapcsán
is.7 Nem véletlen, hogy Darányi Béla 1895-ben a Földművelésügyi Minisztérium gazdasági főigazgatója, majd miniszteri taná3
4

5

6
7

Fehér Gy.: Darányi Ignác pályája i. m. 67–78.
MNL OL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1917. február 16-i ülés,
86. napirend.
MNL OL, P 1441, 5. doboz, 15. tétel, Darányi Béla levele Darányi Ignácnak. Hainburg, 1866. április 15.
Uo. Darányi Béla levele Darányi Ignácnak. Bp., 1902. augusztus 3.
Uo. Darányi Béla levele Darányi Ignácnak. Bp., 1898. július 25.
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csos lett, és 1920-ban negyedszázados szolgálat utáni nyugállományba vonulásakor „a közszolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül” tiszteletbeli államtitkári címet kapott.8
Darányi Béla elsőszülött, ám jogilag egy ideig fel nem vállalt
gyermeke volt Darányi Kálmán, aki testvérével, Gyulával együtt –
a családi tradícióknak megfelelően – fiatalon beletanult a gazdálkodásba, és ez a háttér adta meg számukra a magyar föld és
agrárium szeretetét. Darányi Béla az 1922. június 12-én kelt végrendeletében meghagyta, hogy saját birtokaiból a fiai mely részeket örököljék. Ennek megfelelően az egy évvel a halála után,
1925-ben megjelent Gazdacímtár tanúsága szerint Darányi Gyula
a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Zsámbék község határában
fekvő, mintegy 250 katasztrális hold kiterjedésű birtokot, míg
Kálmán egy nagyobb területet, a szintén Pest vármegyei Tök, illetve Harta községek közelében elterülő, összesen több, mint 1030
katasztrális hold méretű birtokállományt vezette.9
Darányi Kálmán (1886–1939) egy „klasszikusnak” mondható
hivatali pályát futott be. Jogi diplomájának megszerzése után rövid
ideig a belügyminisztériumban dolgozott, majd 1910 és 1914 között, az első világháború kitöréséig az erdélyi Fogaras vármegye
főszolgabírája volt. A háborús frontszolgálata után bő egy évig
(1917–1918) Zólyom vármegye főispáni tisztét töltötte be, ezt követően a forradalmak alatt nem vállalt közéleti szerepet. A Horthyrendszer konszolidációjának kezdetén kapott ismét főispáni megbízatást, ezúttal Győrött, majd Bethlen István miniszterelnöksége
alatt, 1928-ban politikai államtitkár lett. Ezt az állását a Bethlent
követő kormányfők, Károlyi Gyula és Gömbös Gyula idején is
8

9

MNL OL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1895. március 7-i ülés,
5. javaslat.; Uo. 1920. március 14-i ülés, 70. napirend.; MNL OL, K 428,
a) sorozat, MTI napi hírek, 1924. október 2.; Fehér Gy: Darányi Ignác pályája i. m. 76–78, 172–173.
Magyarország földbirtokosai és földbérlői. (Gazdacímtár). A 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok és földbérletek 1925. év eleji adatai
alapján. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, Bp., 1925. 213–214.
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megtarthatta, az utóbbival pedig olyan szoros munkakapcsolata és
barátsága alakult ki, hogy 1935-ben, amikor Gömbös Bethlen korábbi híveit kihagyva átalakította a kabinetet, Kállay Miklós helyett rábízta a földművelésügyi tárcát.10
A családi kapcsolat miatt természetesen kézenfekvő volt az akkori magyar közélet számára, hogy pozitív vagy negatív előjellel
párhuzamot vonjon a két Darányi között. Darányi Ignáca mezőgazdaságot fejlesztő intézkedései, illetve a telepítési akciója révén
– akkori viszonyokhoz mérten – korszerű agrárpolitikát honosított
meg Magyarországon még annak ellenére is, hogy néhány népszerűtlen intézkedése (például a kiskorú cselédek testi fenyítését lehetővé tevő 1907-es „derestörvény”) miatt a megítélése ellentmondásos volt az őt követő generációkban.11
A nagy múltú előd felemlegetésére azonban már Darányi Kálmán miniszteri kinevezése előtt is akadt példa. Jól szemlélteti ezt
az a köszöntő beszéd, amelyet 1928-ban mondott Darányi Kálmánnak Bárczy István államtitkár az új kolléga kinevezése alkalmából: „De még valamit hozott Méltóságod magával. Egy névnek
[a] varázsát, egy olyan nevet, melynek viselője Darányi Ignác, egy
letűnt nagy korszak földmívelésügyi minisztere volt, aki évtizedet
meghaladó működésével az ország mezőgazdaságának történetébe
aranybetűkkel írta be nevét [Kiemelések tőlem – K.R.]”.12
Azonban az akkori baloldali ellenzék már kritikusan emlékezett vissza Darányi Ignác tevékenységére, amiből egyenes következett az, hogy Darányi Kálmán miniszteri kinevezését is negatív
hangnemben fogják kommentálni. Ezt a címben idézett „figyel10

11

12

Darányi Kálmán családi hátteréről, pályájáról és személyiségéről lásd legújabban Kerepeszki Róbert: A „tépelődő gentleman”. Darányi Kálmán
(1886–1939). Pécs–Bp., 2014.; Gömbös és Darányi jó kapcsolatára lásd
még Vonyó József: Gömbös Gyula. Bp., 2014. 159–160.
Fehér György: Darányi Ignác, a korszerű agrárpolitika első hazai képviselője. In: Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században. Szerk.:
Sipos Levente. Napvilág, Bp., 2010, 52–85.
MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1928. március 28.
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meztetés” mellett jól példáz a szociáldemokrata Népszava egy másik cikke, ami 1935 januárjában szintén Darányi Kálmán földművelésügyi miniszteri kinevezéséről szólt: „A kegyelet magánügy.
A családi hagyomány szintén magánügy. Annak kell lennie. A
kolduspénztár megteremtője, a rabszolgatörvény megalkotója, a
régi Darányi nem lehet példakép. Az új Darányi érezze át egész
nagyságában a magyar földmunkássággal szemben fennálló kötelességét és hivatalos működésében – tökéletesen felejtse el a régi
Darányit!”13 Óvatosabban, elsősorban a felelősséget hangsúlyozva
írt a kisgazdák napilapja, a Kis Újság is Darányi Kálmán kinevezése kapcsán.14
A Horthy-korszak kormányzati elitje alapvetően magasztalta
Darányi Ignácot, amire példa az, hogy tíz évvel a halála után,
1937-ben még a magyar filmhíradó is beszámolt a róla szóló megemlékezésekről. Ebből adódóan Darányi Kálmán miniszteri kinevezésekor pozitív előjellel történt meg az összehasonlítás a két Darányi között a kormánypárti Függetlenség hasábjain. „Már maga a
Darányi-név összeforrott az agrárérdekek teljes értékű képviseletével”, hangsúlyozta a napilap cikkírója, és hozzátette:„Darányi
Kálmán nemcsak, mint gyakorlati gazda, de már családi hagyományainál fogva is összeforrott a magyar föld szeretetével. […]
Földművelésügyi miniszterségét osztatlan bizalommal várja a magyar közélet és az a magyar agrártársadalom, melynek a Darányiak nevéhez legszebb és legreményteljesebb emlékei fűződnek.”15
Ugyanilyen hangnemben és az elődre történt emlékeztetéssel
fogadták Darányi Kálmánt a Földművelésügyi Minisztériumban is
akkor, amikor kinevezése után pár nappal átvette a hivatalát. Ő
maga ekkor is – ahogy minden korábbi alkalommal – igyekezett
elhárítani magától a kézenfekvő párhuzamot, amivel kapcsolatban
röviden csak annyit nyilatkozott: „Nem tekinthetem magam teljes
mértékben a Trianon előtti Magyarország bármelyik földművelés13
14
15

Darányi és Darányi. Népszava, 1935. január 10.
Nagy név, nagy felelősség! Kis Újság, 1935. január 9.
Kállay Miklós utóda: Darányi Kálmán. Függetlenség, 1935. január 9.
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ügyi minisztere utódjának sem.” Majd kijelentette: „Valamennyiünk édesanyjának, a magyar földnek első szolgája lettem”.16 Ez a
mondat és a családi múlt azonban gúny tárgyává is tette Darányi
Kálmánt. Érdekes módon az ebből adódó lehetőségre a kormánypárt lapja, a Függetlenség„csapott le” a leghamarabb. Két nappal
azután, hogy Darányi elfoglalta a hivatalát, a sajtóorgánum egy
karikatúrát közölt, amelyen a „Fölmívelésügyi Minisztériumban” a
női népviseletbe „öltöztetett” Darányi Kálmán egy létrán állva törölgeti le a port Darányi Ignác mellszobráról.17
Fontos rámutatnunk arra, hogy Darányi Kálmán nem pusztán
szerénységből és a család múltjából adódó teher miatt hárította el
magától a párhuzamot, hanem azért is, mert a magyar agrárium
helyzete gyökeresen más volt akkor, mint negyven évvel korábban, Darányi Ignác első földművelésügyi miniszteri kinevezésekor. Noha már a dualizmus korában is a magyar társadalom és a
közélet egyik legfontosabb problémája a földkérdés volt, ez azonban az első világháború után még inkább kiéleződött. Az összeomlást követően a frontról hazatérő, döntően paraszti származású katonák tömegei egy morális mélyponton lévő, gazdaságilag teljesen
kimerült és ebből adódóan az egyén számára is egzisztenciálisan
16

17

„Valamennyiünk édesanyjának, a magyar földnek első szolgája lettem”.
Függetlenség, 1935. január 13.
A magyar föld első szolgálója. (Karikatúra) Függetlenség, 1935. január
15. – Hasonló karikatúra a későbbiekben is megjelent a lapban. 1937 áprilisában, az akkor már a földművelésügyi miniszterség mellett a kormányfői teendőket és – rövid ideig – a belügyminiszterséget is ellátó Darányi
Kálmán átalakította a kabinetjét, és ekkor az utóbbi tárca élére Széll József, korábbi fogarasi főispán került. Ez a Függetlenség karikatúráján úgy
jelent meg, hogy a Földművelésügyi Minisztériumban a miniszter székében ülő Darányi Kálmánhoz a belügyminiszter Darányi Kálmán beráncigálja az új tárcavezetőt, Széll Józsefet, és itt is látható a háttérben Darányi Ignác mellszobra. A képaláírás a következő volt: „Földművelésügyi
miniszter: Most már szép száraz lesz az idő. – Belügyminiszter: Igen. Eső
után jön a Széll…”Meteorológia. (Karikatúra) Függetlenség, 1937. április 10.
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kilátástalan országot találtak. Ilyen körülmények között ismét sokakban felmerült a rendkívül nehéz szociális körülmények földosztással történő enyhítése, azonban sem az őszirózsás forradalommal hatalomra kerülő, Károlyi Mihály vezette rendszer, sem a
tanácsköztársaság nem tudta orvosolni ezt a kérdést, sőt a „keresztény-nemzeti kurzus” elején, 1920-ban a Nagyatádi Szabó István
nevével fémjelzett földreform sem kínált megfelelő megoldást. Az
utóbbi révén ugyan egyrészt bérlet formájában, másrészt tulajdonba adással mintegy 425 ezer birtokos között közel 1 millió katasztrális hold területet osztottak fel (nem számítva még azt a további –
1929-es adatok szerint – 55 ezer holdat, amit a Vitézi Rendnek juttattak18), azonban a lényegében érintetlenül hagyott, aránytalan
birtokstruktúra továbbra sem állt összhangban a társadalmi viszonyokkal. Az 1930-as évekből származó adatok szerint a lakosság
53%-a élt a mezőgazdaságból, ennek az agrárnépességnek pedig a
42%-át tették ki a legszegényebbek (napszámosok, cselédek stb.),
akiknek földbirtokuk sem volt, illetve azok, akik 5 katasztrális
holdnál kisebb (tehát egy család megélhetését sem biztosító) törpebirtokkal rendelkeztek. Ez közel két millió embert jelentett. A
művelhető területek több, mint egynegyede az 1000 hold feletti
nagybirtokosok kezében volt, és általában is megállapítható (lásd
az 1. táblázatban), hogy a birtokok száma és a különböző méretű
birtoktípusok nem álltak arányban egymással, és még mindig hatalmas volt a földigénylők száma a társadalomban.19

18
19

Kerepeszki Róbert: A Vitézi Rend 1920–1945. Máriabesnyő, 2013. 29–39.
Kerék Mihály: A magyar földkérdés. Bp., 1939. 138–162.
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1. táblázat.
Magyarország földbirtokstruktúrája és a birtoktípusok arányai
Birtoknagyság
(kat. hold)
0–5
5 – 20
20 – 100
100 – 1000
1000 felett

Birtokok számának
aránya
72,5
21,3
5,4
0,6
0,2

Birtokok területének
aránya
10,1
21,8
20,0
18,2
29,9

1. ábra. Búzaárak alakulása Magyarországon 1920 és 1937 között
(pengőben)

A Trianon utáni mezőgazdaság helyzetét tovább nehezítette az,
hogy a nagy termelőképességű agrárágazat a területi feldarabolásból és a kezdeti nemzetközi elszigeteltségből adódóan elveszítette
a piacait. Az 1920-as évek második felére némi fellendülés és a
lassú kilábalás jelei mutatkoztak, azonban ezt a folyamatot megakasztotta a gazdasági világválság. Ennek egyik legfontosabb „tü-
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nete” az volt, hogy széles nyílt az agrárolló. A magyar mezőgazdasági termények ára a nemzetközi piacokon túl magasnak bizonyult elsősorban a tengerentúli cikkekhez képest, ami főként abból
adódott, hogy a magyar agráriumban alacsonyabb és korszerűtlen
volt a gépesítés, tehát a gazdák csak nagyobb anyagi ráfordítással
tudták előállítani a terményeiket. Így az egyébként is túltermelési
válságként leírható recesszióban a magyar áruk versenyképtelenek
lettek, amiből az következett, hogy a hazai piacokon egyre inkább
zuhanni kezdtek az árak (lásd példaként az 1. ábrát),20 ami pedig a
gazdák eladósodásához vezetett.
Emellett csökkent a napszámosok munkabére és munkalehetősége, ezáltal pedig éppen ebben a legszegényebb földnélküli rétegekben a radikális földreform-ígéretekkel a nemzetiszocialista típusú új szélsőjobboldali mozgalmak kezdtek egyre aggasztóbb
mértékben teret nyerni. Így a meglévő és hosszú időre visszanyúló
aránytalanságok, illetve a recesszió következtében a magyar gazdaságban a legnagyobb „beteg” az agrárágazat volt, amelynek problémáit az 1930-as évek közepén égetően fontos volt orvosolni.21
Ez a rövid összefoglalás is jól mutatja, hogy Darányi Kálmánnak nehéz feladattal kellett megbirkóznia a földművelésügy élén.
Az 1932 őszén hatalomra kerülő Gömbös már a kormányfővé való
kinevezése után adott első rádióinterjújában ígéretet tett a mezőgazdaság problémáinak kezelésére, így a gazdaadósságok rendezésére és a földbirtok-struktúra átalakítására, amit egy „egészséges
telepítési politika kezdeményezésével és végrehajtásával” kívánt
megvalósítani.22 Már az első Gömbös-kabinet – Kállay Miklós
20

21

22

A gabonaárak adataihoz lásd Szőnyi Gyula: Gabonaárak a XVIII. század
vége óta. Statisztikai Szemle, 1935. 3. sz. 201–209.; Donáth György: Magyarország kenyérmag- és lisztkivitele. Statisztikai Szemle, 1937. 1. sz.
24–29.; Gazdasági helyzetünk a Darányi-kormány első évfordulóján. Függetlenség, 1937. október 10.
Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja (1929–1936).
Bp., 2004. 289–331.
Gömbös Gyula rádiószózata, 1932. október 4. Közli: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások. Szerk.: Vonyó József. Bp., 2004. 383.
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földművelésügyi, Kánya Kálmán külügy- és Imrédy Béla pénzügyminiszter révén – több olyan intézkedést is tett, amelyek igyekeztek az agrárszektorban tapasztalható válságjelenségeket enyhíteni. Ide sorolhatjuk a Németországgal kötött kereskedelmi pótegyezményeket, illetve az Olaszországgal és Ausztriával aláírt
római jegyzőkönyveket, amelyek jelentős piachoz juttatták az agrártermékeket, a belföldi vasúti szállítási díjak csökkentését, valamint a gazdaadósságok visszafizetésének szabályozását. Ebben a
vonatkozásban a Kállay-Darányi személycsere a Földművelésügyi
Minisztérium élén semmiképp nem jelentett változást, és az új tárcavezető – a miniszterelnök direktíváival összhangban – folytatta
az elődje munkáját.
Nincs tudomásunk arról, hogy Darányi közvetlenül részt vett
volna a Gömbös és Bethlen közötti politikai harcban, a miniszteri
kinevezése és a képviselői mandátuma viszont megint csak megerősítik azt, hogy inkább az előbbi mellett állt. Nem könnyű eldönteni, hogy a miniszteri poszt elfogadása mögött egyéni érvényesülési szándék, bizonyítási vágy vagy a miniszterelnök akarata
előtti meghajlás játszhatott-e döntő szerepet. Annyi azonban bizonyos, hogy Gömbös második kormányában Darányi Kálmán a napi aktuálpolitikai csatározásokból igyekezett kivonni magát és a
tárcáját, és szigorúan szakpolitikusként tevékenykedett. Jó példa
erre az 1935. augusztus 6-i minisztertanácsi ülés, ahol a referátumában – Antal István idézve – „főként az aszály problémáival, a
mezőgazdasági áralakulással, s a különböző vidékek terméskilátásaival foglalkozott, s a szárazság következtében előre láthatóan
felmerülő gazdasági és szociális intézkedések szükségességéről
számolt be a kollégáinak”.23
23

Gömbös Gyula hatalomra kerülése és kormányzása 1932–1936. Antal István sajtófőnök emlékiratai. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 2004, 425–426. –
Lásd még Darányi Kálmán hasonlóan szakpolitikus jellegű felszólalását az
1936-os költségvetési vitában. Az 1935. évi április hó 27-ére hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplói. Athenaeum, Bp., 1935–1939. (a továbbiakban FN 1935–1939) I. kötet (1936. június 24.) 629–636.
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1935 októberében újabb kormányrendelet született a gazdaadósságok rendezéséről, amelyben a kormány a tartozások egy részét magára vállalta.24 Még Kállay Miklós dolgozta ki, de Darányi
ideje alatt emelkedett törvényerőre a hitbizományi reform (1936.
évi XI. törvénycikk). A hitbizomány egy-egy (főként arisztokrata)
család elidegeníthetetlen és ezáltal érinthetetlen vagyona volt, és a
magyar birtokstruktúra aránytalanságának egyik legfőbb okát éppen az ilyen típusú birtokok jelentették. A reform egyfelől háromezer katasztrális hold nagyságban maximalizálta az egy kézen lévő
hitbizomány méretét, az ezen felüli részek hitelképesek lettek vagy
állami kézbe mentek át, azonban ennek hátránya az volt, hogy ezt
meglehetősen hosszú idő, 25–30 év alatt kívánták megvalósítani.
Másfelől a törvény a kisbirtokosok védelme és a birtokok további
elaprózódásának elkerülése érdekében rendelkezett az ún. hitbizományi kisbirtok létrehozásának és kötött öröklési rendjének lehetőségéről is. Ez a földdel rendelkező parasztokat segítette volna,
de közülük is csak „olyan feddhetetlen jellemű, közbecsülésben álló, önjogú magyar állampolgár” számára engedélyezte, aki legalább 30 katasztrális hold földet birtokolt, „mezei gazdálkodással
élethivatásszerűen foglalkozik, vagyonáról szabadon rendelkezik,
s akitől azt lehet várni, hogy az okszerű gazdálkodásban a község
lakosságának például fog szolgálni”. Ez a lehetőség azonban idegen volt a magyar parasztság mentalitásától, és a korszak hátralévő részében is megmaradtak a hagyományos birtokoknál, alig kérték a paraszti hitbizomány jogi védelmét.25
A már kizárólag Darányi nevéhez fűződő intézkedések (például
a szőlő- és bortermelés szabályozásáról, illetve az Országos Föld24

25

10000/1935. ME sz. rendelet a gazdatartozások rendezéséről (1935. október 11.). Magyarországi Rendeletek Tára. M. Kir. Belügyminisztérium,
Bp., 1920–1945. (továbbiakban MRT) 1935. évi rendeletek, 1040–1058.
1936. évi XI. törvénycikk a családi hitbizományról és a hitbizományi kisbirtokról. Magyar Törvénytár – Corpus JurisHungarici. Franklin, Bp.,
1920–1945. (a továbbiakban MTT) 1936. évi törvénycikkek, 137–190.;
Gergely Jenő: Gömbös Gyula. Politikai pályakép. Bp., 2001, 302.
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hitelintézet felállításáról szóló rendelkezések26) közül legjelentősebb földbirtok-politikai intézkedés atelepítési törvény (XXVII.
törvénycikk) megalkotása volt, amit 1936 februárjában terjesztett
be az Országgyűlés elé.27 Gömbös nemcsak a korábbi nyilatkozataiban ígérte meg ezt, hanem Darányi közreműködésével a kortársak által csak „álmoskönyvnek” csúfolt kormányprogramba, a 95
pontos Nemzeti Munkatervbe is bevette: „A birtokmegoszlás
egészséges kialakításának előmozdítása végett egészséges telepítési politika kezdeményezésére és végrehajtására fogunk törekedni.
Ebbeli törekvésünkben magasabb nemzeti érdeket tartva szem
előtt, vigyázni fogunk arra, hogy a termelés folytonossága és eredményessége csorbát ne szenvedjen.”28
A Darányi által beterjesztett telepítési törvény elsősorban azt
célozta, hogy az 1920-as évek folyamán elégtelennek bizonyuló
Nagyatádi-féle földreform hiányosságait, illetve a gazdasági válságból adódó problémákat orvosolja és biztosítsa a földbirtokmegoszlás egyensúlyát azáltal, hogy az 5 katasztrális holdnál kisebb és
az 1000 katasztrális holdnál nagyobb birtokok számának csökkentésével a törpebirtokokat életképes, egy család megélhetését biztosító birtokokká bővíti. Darányi ezt a kérdést is szakpolitikusként
igyekezett kezelni, és jól mutatja a törvényjavaslat felsőházi vitája
26

27

28

1936. évi V. törvénycikk a bor előállításának, kezelésének és forgalmának
szabályozásáról és a borhamisítás tilalmazásáról. MTT 1936. évi törvénycikkek, 73–92.; 1936. évi XIV. törvénycikk az Országos Földhitelintézetről. Uo., 200–207.; FN 1935–1939. I. köt. (1935. december 5.) 247–249.
A földbirtokpolitikai törvényjavaslat a parlament előtt. Budapesti Hírlap,
1936. február 22.
Vonyó J.: Gömbös Gyula i. m. 172–179.; Magyarországi pártprogramok
1919–1944. Szerk.: Gergely Jenő, Glatz Ferenc, Pölöskei Ferenc. Bp.,
2003, 295–296. – Meg kell azonban említenünk, hogy ebben az időszakban az ellenzéki pártok közül is többen felvették programjukba a telepítés
tervét, így a Független Kisgazdapárt, a Keresztény Ellenzék, illetve a Bajcsy-Zsilinszky Endre vezetése alatt álló Nemzeti Radikális Párt, amely a
legrészletesebb telepítési koncepciót fogalmazta meg. Lásd Uo. 179–180,
205–211, 223.
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során, az 1936. május 9-i ülésnapon elmondott beszéde is: „A politikai szempontokat igyekeztem és igyekszem ennek a javaslatnak
tárgyalásától távol tartani. Egy politikai szempontra azonban
kénytelen vagyok rámutatni és pedig arra, hogy ha az ország szűkre szabott határain túl tekintünk, meg kell látni, milyen fontos politikai momentum az, hogy a magántulajdon alapján állók számát
nemcsak elvi, hanem gyakorlati lehetőségekkel is szaporítsuk.
(Helyeslés.) Már pedig a javaslatnak ez is egyik főcélja.”29
Darányi és a kormány elképzelései szerint az általában a magyar parasztság földéhségének lecsillapítását célzó törvény végrehajtására az állam az ún. vagyonváltság-földeket (lényegében adóként az állam részére átadott birtokokat), az állami elővásárlás és a
kötelező átengedés útján szerzett területeket (például a vagyonelkobzást kimondó bírói ítélet alapján az állam rendelkezése alá kerülő ingatlanokat), illetve a hitelintézetek földjeit használhatta fel.
Ez hozzávetőlegesen 420 ezer katasztrális hold területen 35 ezer
kisbirtok létrehozását jelentette volna, amit 25 év alatt kellett volna végrehajtani.30 Ebből adódóan ennek a törvénynek is a gyakorlati megvalósulása csak nagyon lassan alakult. 1938 márciusában,
amikor Darányi már miniszterelnökként bejelentette a fegyverkezési tervként elhíresült, valójában gazdaságélénkítő akcióként értelmezhető győri programot, arról számolt be, hogy a jogszabály
elfogadása óta eltelt másfél év alatt összesen 7363 kisegzisztenciájú családnak összesen 43 ezer katasztrális hold földet osztottak
szét (ami a 10%-át sem jelentette a telepítési törvény célkitűzésének).31 Ez a szám az év végére 66 ezer katasztrális holdra emelkedett, amit összesen mintegy 12 ezer igénylő kapott. A további
29
30

31

FN 1935–1939. I. köt. (1936. május 9.) 489–503.
1936. évi XXVII. törvénycikk a telepítésről és más földbirtokpolitikai intézkedésekről. MTT 1936. évi törvénycikkek, 260–333.
A győri beszéd, 1938. március 5. Közli: Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Pártja Országos Központjának dokumentumai (1932–1939). Összeállította, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Vonyó József. Bp.–
Pécs, 1998. 381–404.
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telepítéseket a második világháború végképp megakasztotta, hiába
kerültek vissza területek a revíziós sikerek következtében, amik
újabb földosztásra adhattak volna lehetőséget, azonban ezek integrálása nagyon hosszú időt vett volna igénybe.32
Ez a lassú és szigorú telepítési törvény az agrárlakosság csalódottságát okozta, és – más egyéb tényezők mellett – hozzájárult
ahhoz, hogy Gömbös is egyre inkább bukott politikussá váljon.
Különösen az 1935-ös választások után még nyilvánvalóbbá váltak a Nemzeti Munkaterv beváltatlan ígéretei, amik a miniszterelnök számára a társadalmon belüli népszerűségének csökkenését jelentették, illetve főként a titkos választójog bevezetésének elodázása miatt az ellenzék (különösen a becsapott kisgazdák) felerősödését hozták. Jól szemlélteti ezt Debrecen és Hajdú vármegye vitézi székkapitányának 1935. augusztusi hangulatjelentése is: „A
Gömbös-kormány elleni támadások – különösen a kisgazdapárt részéről – úgy Debrecenben, mint vidéken a társadalom minden rétegében talajra találnak. […] A miniszterelnök és a vezetése alatt
álló kormány közismert ígéreteit nem tudja beváltani, mert le van
kötelezve a bankoknak és a kartelleknek, amelyek a NEP választásokhoz szükséges pénz[é]t a kormány rendelkezésére bocsátották.
[…] A jelenlegi állapotok gyökeres megváltoztatása csak a Gömbös-kormány megbuktatása után remélhető, ennek eszköze pedig
az általános titkos választói jog. A kormány elleni támadásra kedvező alkalmat nyújtanak a hitbizományi reform[ra] és a telepítésre
vonatkozó és eddig nyilvánosságra jutó adatok [is].”33
32

33

Tekál László: A parcellázások legújabb eredményei. Statisztikai Szemle,
1937. 1. sz. 13–18.; Kerék M.: A magyar földkérdés, i. m. 265–293.; Gergely J.: Gömbös Gyula i. m. 302–303.; Ungváry Krisztián: A Horthyrendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon. Pécs–Bp., 2012. 441–442.
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára, Főispáni elnöki
iratok (IV.B.901/a), 12. doboz, 298/1935. eln. Hajdú vármegye és Debrecen vitézi székkapitányának nemzetvédelmi helyzetjelentése 1935 augusztusáról.
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Gömbös leváltását egyedül a súlyos és halálos kimenetelű betegsége akadályozta meg. 1936 nyarán minden tényező abba az
irányba mutatott, hogy a miniszterelnök balatonfüredi, majd müncheni gyógykezelése idején helyettese Darányi Kálmán legyen,
ugyanis nyugodt, szürke természete miatt minden politikai tényező
számára elfogadható személynek látszott. Ebből adódóan Gömbös
1936 októberében bekövetkezett halála után kézenfekvő volt, hogy
ekkor már hivatalosan is ő foglalja el a kormányfői széket. Darányi tudta, hogy ő maga erre a posztra nem alkalmas, és azzal is tisztában volt, hogy kül- és belpolitikai szempontból is „terhes örökséget” vállal magára, mégis vonakodva elfogadta a tisztséget.34
Miniszterelnöki kinevezésével nem mondott le a földművelésügyi tárcáról, egyrészt azért, mert a folyamatban lévő ügyek, elsősorban a telepítési törvény végrehajtása ezt tette szükségessé, másrészt azért,mert ehhez a területhez értett a leginkább, itt érezte magát a legotthonosabban. Ez utóbbit mutatja az is, hogy miniszterelnökként elmondott beszédeiben a gazdasági kérdésekről, főként
az agráriumot érintőekről beszélt a legrészletesebben.35
A tárcát még szűk másfél évig, 1938 márciusáig tartotta meg.
Ekkor hirdette meg Győrött a részben fegyverkezési, részben infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó egymilliárd pengős programját, amit az 1938. évi XX. törvénycikkelyként fogadott el a
magyar országgyűlés. A tervet Imrédy Béla korábbi pénzügyminiszter, Darányi kormányfői utóda dolgozta ki, és eztaztette elsősorban lehetővé, hogy az 1930-as évek második felében a magyar
mezőgazdaság kilábalt a válságból, jól alakultak az agrárium terméshozamai, sikerült a termények számára külföldi piacokat találni, és ebből adódóan pozitív volt a külkereskedelmi mérleg. A terv
főként egy egyszeri, rendkívüli, minden 50 ezer pengő feletti va34
35

Kerepeszki R.: A „tépelődő gentleman”, i. m. 60–72.
Kerepeszki Róbert: Budapest, Szeged, Győr. A jobbratolódás útja? Darányi Kálmán miniszterelnöki beszédeinek néhány aspektusa. In: Kor/társ
panoráma. Tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére. Szerk.:
Erőss Zsolt, Gyarmati György. Pécs–Bp., 2015. 213–237.
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gyont érintő különadóra, kisebb részben hitelekre épült, és az
ezekből összejövő valamivel több, mint egymilliárd pengőből 600
milliót fordított a kormány közvetlenül a hadseregre, 405 milliót
pedig az ún. polgári beruházásokra. Az utóbbinak közel 1/5-öd részét a földművelésügyi tárca kapta (lásd a 2. ábrát), ami 75 millió
pengőt jelentett, amelynek megoszlását a 2. táblázat mutatja:36
2. táblázat.
A győri program mezőgazdasági beruházásai
Beruházás
Telepítésekre
Alföldöntözésre
Vízi munkálatokra
Ármentesítő társulatok beruházási
költségeire
Mezőgazdasági szakoktatásra
Kertészeti szakoktatásra
Talajjavításra
Mezőgazdasági értékesítés előmozdítására
Állattenyésztés fejlesztésére
Összesen

36

Összeg (pengő)
20 000 000
17 500 000
11 020 000
7 500 000
5 500 000
500 000
350 000
8 930 000
3 700 000
75 000 000

1938. évi XX. törvénycikk a honvédelem és a közgazdaság fejlesztéséről,
egyes népjóléti beruházásokról s ezek költségeinek fedezéséről. MTT
1938. évi törvénycikkek, 250–264.; Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer
mérlege, i. m. 179–184.; Kovács Tamás: Milliárdos fegyverkezési program? ArchívNET, 2011. 5. sz. http://www.archivnet.hu/gazdasag/
milliardos_fegyverkezesi_program.html (letöltve 2015. május 2.)
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2. ábra. A győri program polgári beruházásainak megoszlása

Darányi a győri program meghirdetését követően jelentősen átalakította a kormányát. Az ilyenkor szokásos hagyományoknak megfelelően a kabinet 1938. március 9-én lemondott, és még ugyanezen a napon Horthy ismét miniszterelnöki megbízást adott Darányinak, aki egy új kormánynévsort terjeszthetett a kormányzó elé.
Darányi ezt a lépést hivatalosan azzal indokolta, hogy a győri
program miatt elsősorban a gazdasági kérdések kerültek előtérbe a
magyar belpolitikában, ezért a kabinetnek is gazdasági szakemberekkel kell bővülnie. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb
változást az jelentette, hogy visszakerült a kormányba a beruházási
tervet kidolgozó Imrédy Béla tárca nélküli közgazdasági miniszterként, a másik pedig az, hogy maga a kormányfő megvált az
évek óta általa vezetett földművelésügyi tárcától, amit Marschall
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Ferenc, a korábban ebben a minisztériumban dolgozó államtitkár
kapott meg.37
Darányi Kálmán összesen bő három évig vezette az agrártárcát.
Összességében megállapítható, hogy ebben az időszakban a magyar mezőgazdaság kiheverte azt a sokkot, amit a világgazdasági
válság okozott. Azonban ez elsősorban nem Darányi tevékenységének köszönhető, aki részben hasonló módszerekkel (lásd telepítés) próbálkozott, mint a számára mindig példaként emlegetett Darányi Ignác korábbi földművelésügyi miniszter egy emberöltővel
korábban. A kilábalás elsősorban a piacszerzésnek volt köszönhető, ami hamar gazdasági függéssé alakult elsősorban a náci Németország viszonylatában. A párhuzam tehát ennyi idő távlatában
is indokolt a két Darányi között: mindketten egy hagyományos,
békebeli agrárpolitikai mentalitást képviseltek, ami azonban a dualizmus korában még modernnek számított, a két világháború közötti időszakban főként lassú megvalósulás miatt már kevésbé bizonyult hatékonynak a magyar birtokstruktúra tekintetében.

37

MNL OL, K 428, a) sorozat, MTI napi hírek, 1938. március 9.; Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1992. Bp., 1992. 91. 122.
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ADATOK KÉRDŐJELEKKEL
– A DEBRECENI FÖLDOSZTÁS

1944 végén az ország keleti részében egy új államberendezkedés
volt kialakulóban, melyet elsősorban a formailag december 21–22én megalakult Ideiglenes Nemzetgyűlés és Ideiglenes Kormány fejezett ki. Az, hogy a fokozatosan kialakuló politikai berendezkedés pontosan milyen intézményekre, hatalmi viszonyokra fog
épülni és milyen konkrét intézkedésre lesz szükség, egyelőre csak
részben tisztázódott.1 Annyi azonban kezdettől fogva egyértelmű
volt, hogy léte és legitimációja a nyilas rezsimmel és általában véve a két világháború közötti kormányzati rendszerrel való szembenállásra épül. A politikai élet résztvevői között, sőt a szélesebb
értelemben vett társadalmi diskurzusban is egyetértés alakult ki
abban a tekintetben, hogy egy nagyszabású és radikális földreform
a megújulás elengedhetetlen része, melynek megvalósítását nem
lehet sokáig elodázni. Ismert tény, hogy különböző okok miatt a
minisztertanács meglehetősen gyorsan, 1945. március 17-én elfogadta és nyilvánosságra hozta a 600/1945. sz. rendeletet, amely
megnyitotta az utat a földosztás számára. A debreceni Nemzeti
Bizottság már 1944. december közepén számolt a kérdés mielőbbi
rendezésével, az előkészítő tárgyalások pedig meglehetősen élénk

1

Erre nézve: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. 1944–1945. Szerk.: Feitl István. Politikatörténeti Alapítvány, Bp., 1995.
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visszhangot váltottak ki a koalíciós pártok helyi szervezeteiben és
a befolyásuk alatt álló lapokban.2
A végrehajtás közvetlen, első fokú szerve a községi – jelen esetben városi – földigénylő bizottság volt, melynek megalakulására
Debrecenben március 28-án, különösebb nehézségek nélkül került
sor.3 A testületnek első feladatként össze kellett írnia a rendelet
alapján kisajátítandó földeket, egyúttal kijelölve, hogy annak melyik része hagyható meg az eredeti tulajdonos kezén. Az elkobzandó birtokok számba vétele ugyancsak az előírt feladatok közzé
tartozott, azzal a különbséggel, hogy itt a bizottság – elvileg – csak
indítványozási joggal bírt, s a döntési kompetencia a Megyei Földbirtokrendezési Tanács kezébe került. Ezzel párhuzamosan listát kellett készíteni az igényjogosultakról, majd a jegyzéket közszemlére
tenni, annak érdekében, hogy azokkal szemben, akik jogosulatlanul
kerültek a listára, vagy indokolatlanul lettek törölve róla, panasszal
lehessen élni a megyei tanács felé. A folyamat harmadik fázisát a
földosztási tervek elkészítése, majd a tényleges felosztás megvalósítása követte, s a procedúrát a birtoklevelek kiosztása zárta le.
Bár a fentiek összetett és sokféle feladatot magába foglaló eljárási rendet takartak, a gyakorlati megvalósítás általában viszonylag gyorsan, a megye legtöbb településén április közepére befejeződött, Debrecenben viszont éppencsak elkezdődött és felettébb
vontatottan haladt. A legfőbb gondot az jelentette, hogy az igényjogosultak nagy számához képest igen kevés volt az igénybe vehető földterület, melyek szétszórtan, gyakran a várostól nagyobb távolságra helyezkedtek el. A kettő közötti aránytalanságon a jogi
korlátok sem sokat segítettek. Eredetileg az igényjogosultak közül
ki kellett zárni azokat, akik nem művelték meglévő földjüket, illetve kivonták magukat a mezőgazdasági munkából. Májusban az
2

3

Fürj Zoltán: A földreform és Debrecen. In: „…a birtokolt föld a szabadság
maga” tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából. Szerk.: Fürj Zoltán, Jávor András, Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum, Debrecen, 2005. 81–94.
Debreczen, 1945. március 29. 2. Néplap, 1945. március 29. 4.
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Országos Földbirtokrendező Tanács tovább szigorított azzal, hogy
kimondta, 15 hold helyett inkább 10–12 legyen a felső határ, önálló iparos és 65 éven felüli személy pedig általában ne kapjon földet.4 Tovább rontott a helyzeten, hogy a szomszédos községek a
maguk igényeit is részben a város rovására kívánták kielégíteni és
törekvéseik többnyire sikerrel jártak. Az egyik kisgazdapárti politikus már március végén nyíltan kimondta, hogy „nem juthat mindenkinek föld”.5 Pár nappal később a földreform megyei végrehajtását ellenőrző ifj. Veress Péter miniszteri biztos pedig maga is elismerte, hogy Debrecenben a legrosszabb a helyzet, főleg a csekély és erősen széttagolt területek miatt.6
A szűk lehetőségeket jól mutatta a földek megoszlása. A határban az 1935. évi Gazdacímtár adatai szerint is csupán három valódi nagybirtok volt, ebből kettő éppen csak túllépte az ezer holdas
határt, a harmadikat pedig Debrecen jelentette, a maga valamivel
több, mint 80000 holdjával, ami azonban csak kis részben volt
hasznosítható a reform céljaira. Az 1945. augusztus 3-i, valószínűleg a Debreceni Földigénylő Bizottság által készített kimutatás
szerint – erre a forrásra később még többször hivatkozunk – a május elejéig igénybe vett földek – az elkobzott öt kastélyon és a
hozzá tartozó parkokon kívül – a következőképp tagolódtak:7
Jogcím
Elkobzás
1000 holdon felüli megváltás
100 holdon felüli megváltás
Elkobzás volksbund tagtól
Összesen
4
5
6
7

Birtokok
száma
16
2
36
8
62

Birtoknagyság
kat. holdban
3 887
4 515
6 875
770
16 047

Debreczen, 1945. május 9. 2.
Debreczen, 1945. március 25. 2.
Debreczen, 1945. április 1. 1. Néplap, 1945. március 28. 2.
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban HBML)
XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó, 1351/1945.
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A nehézségek kettős következménnyel jártak. Mindenekelőtt,
bármennyire is gyors eredményre törekedett a bizottság, a földek
tényleges átadása – az eljárás lényegi része – felettébb elhúzódott.
Eredetileg április 7-re hirdették meg az első szervezett földosztási
akciót,8 de azt csak április 14-én tudták realizálni, és a folyamat
egészen május első feléig elhúzódott.9 A birtoklevelek első csoportjának átadására – az új tulajdonosok részére – május 7-én került sor,10 s az ünnepélyes körülmények részben azt voltak hivatottak jelezni, hogy a földreform gyakorlati megvalósítása Debrecenben is a következő fázisba lépett. Az új birtokviszonyok rögzítése
egyébként – érthetően – felettébb bonyolult és időigényes procedúrát jelentett, s a Néplap szerint még 1947 tavaszán is intenzív telekkönyvezési munka folyt Debrecen határában.11 Bár nem volt rá
előírás, de az a gyakorlat alakult ki, hogy a földosztás után kell
következnie a házhelyek kiosztásának, melynek realizálása időben
ugyancsak kitolódott.
A DFB úgy próbálta orvosolni a gondokat, hogy az előírásokat
igyekezett minél tágabban értelmezni, sőt alkalmanként egyszerűen túllépett a jogszabályokon. Ennek egyik módszereként az 1000
holdon aluli birtokoknál egyszerűen nem hagyták meg a tulajdonosnak a neki továbbra is járó 100 holdnyi részt. A bizottság odáig ment
buzgalmában, hogy a Debreceni Református Egyházközség és a Református Kollégium földjeit is teljes egészében kisajátította. Előbbinek meg kellett elégednie egy ígérettel, miszerint majd más területen
megkapják a 100 holdat, utóbbinál pedig a Megyei Földbirtokrendező Tanács jelölte ki 1946-ban, hogy mely földet tarthatja meg.12
8
9

10
11
12

Debreczen, 1945. április 6. 2. Néplap, 1945. április 6. 3.
Varga Zoltán: Debrecen szerepe a földreformért folytatott harcban a felszabadulás után. In: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae, III/1 Bp. 1956., 166.
Debreczen, 1945. május 8. 3.
Néplap, 1947. március 10. 3. és március 22. 5.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 122/1945. és 2.
doboz. 121/1946.
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Egyes földeket összevontan kezeltek, arra hivatkozva, hogy a tulajdonosaik korábban – valószínűleg a háborús beszolgáltatási
rendeletek kijátszása érdekében – a birtok egy részét egyenes és
oldalági rokonaik nevére íratták.13 Időnként olyan földeket is kisajátítottak, melyeknél nem volt egyértelműen megállapítható, hogy
valóban háborús szerzeménynek tekinthető-e. Igyekeztek minél
szélesebben megvonni a népellenes és háborús tevékenységgel vádoltak körét. Gyakran annyi is elég volt ahhoz, hogy valaki ebbe a
kategóriába kerüljön, hogy a háború végén elmenekült, internálták, vagy korábban „durva és embertelen” magatartást tanúsított az
alkalmazottaival szemben. Ez a fajta hozzáállás, amely az igények
minél teljesebb kielégítésére törekedett, nemcsak a debreceni, hanem sok más, szintén nehéz helyzetben lévő bizottság tevékenységét jellemezte, s úgy tűnik, hogy a szükséghelyzet az érintett szervezetek különösebb együttműködése nélkül is hasonló módszerek
alkalmazásához vezetett.14
A debreceni bizottság esetében tehát a jogi előírások betartásának, a szakszerűségnek a követelménye ütközött a társadalmi igények gyors és minél teljesebb kielégítésének a szempontjával, s
miután a testület alapvetően a földigénylők érdekeit képviselte,
egyértelműen az utóbbi tényező került előtérbe. A bizottság ráadásul rendszerint kész helyzet elé állította az elkobzási ügyekben
dönteni hivatott megyei szerveket, ami még inkább arra ösztönözte
a volt tulajdonosokat, hogy jogi úton keressenek maguknak valamilyen elégtételt. Mindennek következtében sorozatban kerültek
vitás ügyek a Megyei Földbirtokrendező Tanács és az Országos
13

14

Mikecz Ferenc: A földreform végrehajtásának sajátosságai Hajdú-Bihar
megyében. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, III. k. Szerk.: Gazdag
István, Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 1976. 117.
Fodor László: Az 1945-ös földreform értékelése jogi szempontból. In:
„…a birtokolt föld a szabadság maga” tudományos ünnepi konferencia az
1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából. Szerk.: Fürj Zoltán, Jávor András, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Debrecen,
2005. 115–134. Varga Zsuzsanna: Az 1945-ös földreform korrekciója –
lent és fent. In: Uo. 179–192.
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Földbirtokrendező Tanács elé, melyek számos esetben felülvizsgálták a korábbi helyi döntéseket. Így az Országos Földbirtokrendező Tanács 1945 szeptemberében helyt adott Kádár Rezső fellebbezésének és az 1939. szeptember 1-e után szerzett földjeiből
15 holdat mentesített a megváltás alól, annyit, amennyi arányban
állt az eladott családi háza vételárával.15 Ugyancsak mentesítették
Simon Ferenc ingatlanait az elkobzás alól. Utóbbira egyébként
azért került sor, mert Simon rövid időre internálva lett azon a jogcímen, hogy „alkalmazottaival szemben antiszociális volt”.16
A Debreceni Földigénylő Bizottság távolról sem viselkedett
egyszerű, alárendelt szervként és a vitás ügyekben igyekezett meggyőzni igazáról a megyei és az országos szerveket, saját működését illetően pedig többnyire elégedettségének adott hangot. 1945
júliusában az OFT elé 16 elkobzási ügy kerül, melyekkel kapcsolatban a debreceni testület a korábbi javaslatok jóváhagyását kérte.
Elismerte, az érintettek arra hivatkoztak, nincs ellenük népbírósági
per és politikai vezető tisztséget sem töltöttek be a háború alatt, de
– hangzott az érvelés – elmenekültek, előtte a német fasizmust
szolgálták és „ők valamennyien ott voltak valami jogon a húsos
fazéknál”.17 Később pedig az a vélemény fogalmazódott meg,
hogy előfordultak ugyan tévedésből kimért ingatlanok, de Debrecenben „olyan, 50 holdat meghaladó parasztbirtok, melyet igénybe
vettek volna, nincsen”.18 Bár csak néhány esetben van rá konkrét
bizonyíték, valószínűleg itt is általános volt az a gyakorlat, miszerint csak elvétve történt meg, hogy a bizottság felsőbb nyomásra
ténylegesen felülvizsgálta volna korábbi döntését.19 A konfliktus15

16

17

18

19

HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó, Kádár Rezső fellebbezése.
HBML XVII. 503. 1. csomó, Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 2.
doboz, 1361/1946.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó, A
bizottság állásfoglalása az elkobzások ügyében.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 2. doboz,
1224/1946.
Varga Zs.: Az 1945-ös földreform korrekciója i. m. 186.
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helyzetek rendezésére Debrecen esetében is az utólagos szabályozások szolgáltak iránymutatóul, főleg az 1946. évi IX. törvény,
amely kimondta, hogy a jogtalanul elvett földeket az új birtokosok
megtarthatják, míg a régi tulajdonost máshol, valamilyen cseringatlannal kárpótolják. Elvileg ezt alkalmazták Rickl László debreceni nagygazda esetében is. Az Országos Földbirtokrendező Tanács törölte a földjei elkobzásáról szóló határozatot, illetve kisajátításra módosította, így az érintett 100 hold erejéig csereingatlanra
tarthatott igényt.20 A jelenség ugyanakkor fordítva is működött, s a
felsőbb hatóságok, ha lehetőségük volt rá, érvényesítették erőfölényüket. A Lencz-féle szőlőtelepen ugyanis internálótábor létesült.
1945. augusztus közepén a DFB előbb a belügyminisztériumnál,
majd az Országos Földbirtokrendezési Tanácsnál folytatott – valószínűsíthetően – hiábavaló küzdelmet a tábor felszámolásáért, annak érdekében, hogy így a közelgő szüretnél igénybe tudják venni
a tábor részét képező raktárakat, pincéket és présházakat.21
A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a földosztást követően valóban rengeteg konfliktushelyzet alakult ki, de jelentős részük nem a helyi testület jogsértő magatartására, hanem a sajátos
körülményekre vezethető vissza.
1. A birtokok számos esetben már a földreformrendelet előtt
kisbérlet formájában lettek hasznosítva, ami számos nehézséget
vetett fel. Elvileg persze a bérlők előnyt élveztek a kiosztáskor annál a földnél, melyet megműveltek, de – a termelés folytonosságának biztosítása érdekében – az az évi termés mindenképpen őket
illette. Ennek ellenére sorban érkeztek a kérelmek a bizottságoz,
melyekben a bérlők a díj felülvizsgálatát kérték, vagy a bérelt földnek a reform alóli mentességét.
2. Az érintettek gyakran konkrét igényekkel léptek fel, melyet
pontatlan helyrajzokkal próbáltak alátámasztani, vagy olyan ingatlant jelöltek meg, melyet nem lehetett felosztani, pedig a bizottság
20

21

HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 2. doboz,
1443/1946.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
621/1945.
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egyértelműen leszögezte, hogy „konkrétan megjelölt ingatlant igényelni nem lehet, de előnyt élvez az, aki a kiosztandó földön már
munkálatokat végzett”.22 Ha azután az illető nem a kért földet kapta meg, vagy valakiről úgy gondolta, hogy érdemtelenül részesült
juttatásban, az újabb panaszokhoz és bejelentésekhez vezetett. Jellemző módon 1945 augusztusában utólagos feljelentés érkezett
Glant József László ellen, miszerint földet kapott, holott korábban
„nagy németbarát” volt, most pedig „az új államrendet szidja”.23
3. 1945 tavaszának zűrzavaros viszonyai közepette sok, átmenetileg gazdátlanná váló mezőgazdasági eszköznek, lakberendezési tárgynak kélt lába, került sor engedély nélküli fakivágásokra,
épületbontásokra. Néhány esetben a bizottság megpróbálta fékezni
a folyamatot, ha már teljesen meggátolni nem lehetett, ami újabb
eljárásokhoz vezetett. 1945. május elején a DFB arról értesítette a
megyei rendőr-főkapitányságot, hogy a Lencz kastélyból a környékbeliek az orosz csapatok bevonulása előtt számos ingóságot
elhurcoltak. A testület feladata, hogy az uradalom vagyona leltár
alá kerüljön, sőt néhány személynél meg is találták a tárgyak egy
részét. A történet csattanójaként a rendőrség bő egy hónappal később arról értesítette a testületet, hogy az elhurcolt ingóságok
részbeni visszaszállítása valóban megkezdődött.24 Ennek ellenpontjaként több olyan dokumentum is fennmaradt, melyben az új birtokosok efféle juttatásokhoz kérik a bizottság engedélyét.25
22

23

24

25

HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
71/1945.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai,1. csomó,
633/1945. Molnár Lászlóné szerint sok panasz hangzott el utólag a juttatások igazságtalan voltára. Molnár Lászlóné: A földreform Hajdú megyében.
Agrártörténeti Szemle, 1965.4. sz. 594.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
636/1945.
Kiss András 1945. június közepén bejelentette, hogy az eredetileg a Wolff
gazdaság tulajdonát képező bútorok vannak nála, s kérte, hogy ezeket utalják ki a részére. HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai,
1. csomó, 620/1945.
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4. A földreformrendelet, majd ennek alapján a törvény előírta,
hogy a kiosztásnál előnyt élveznek azok, akik „a Németország elleni harcban kiváló érdemeket” szereztek, ami a gyakorlatban főleg a katonai szolgálatukat teljesítőket jelentette, akik azonban
1945 tavaszán-nyarán nem voltak abban a helyzetben, hogy személyesen járjanak el ügyükben. Nem kis fajsúlyú kérdésről volt
szó, amit az is jelzett, hogy egy, feltehetőleg 1945. szeptemberi
névjegyzék 113 honvéd földigénylőt tartott számon.26 A bizottság
maga is érzékelte a problémát, ezért még 1945 őszén is tartalékolt
bizonyos földeket a bevonultak részére. Ennek ellenére számos
olyan beadvány érkezett a testülethez, melyben katonák panaszkodtak, hogy korábban benyújtott földigényük nem lett kielégítve,
vagy az illető honvéd elöljárói írtak levelet, s követeltek magyarázatot a bizottságtól.27
Annak a ténynek tehát, hogy Debrecen határában kevés és
meglehetősen szétaprózott föld állt az igénylők rendelkezésére,
számos negatív következménye lett. Mindenekelőtt a bizottság önkényesen és számos tekintetben jogsértő módon törekedett a rendelkezésre álló föld nagyságát növelni. Ez az eljárás igen sok panaszhoz, vitás esethez, fellebbezéshez és egyéb olyan procedúrához vezetett,28 melyek következében nemcsak a bizottság munkája
vált túlterheltté, hanem a földreform folyamata is felettébb elhúzódott. Jellemző módon az OFT még 1946 végén és 1947 elején is
foglalkozott olyan esettel, melyben egyes földtulajdonosokat parasztbirtokosnak minősített és földjüket – elvben – mentesítette a
megváltás alól.29 A földszűke számos egyéb következménnyel is járt.
Egyes szakmunkák szerint nemcsak Debrecenre, hanem az egész
26

27

28
29

HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
855/1945.
Többek között: HBML XVII. 503. 1. csomó, Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó, 881/1945.
Debrecen története V. k. Szerk.: Veress Géza. Debrecen, 1997. 28.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 2. doboz,
1/1947. és 161/1947.
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megyére jellemző volt, hogy az országos átlagnál magasabb volt
az elkobzott föld, a háborús szerzeménynek minősített birtok, az
egyházak pedig itt kapták a legkevesebbet.30 A helyi szervekre nehezedő nyomást azzal próbálták enyhíteni, hogy már 1945 áprilisában szóba került a telepítés gondolata. 1946 első felében azután
szervezett akció indult meg annak érdekében, hogy a jogosultak
egy részét áttelepítsék a több felhasználható területtel rendelkező
Dunántúlra. A felhívások következtében állítólag igen magas volt
a jelentkezők száma, 500–800 fő, akiknek a csak egy erősen korlátozott részét fogadták el a helyi szervek.31 Valószínűsíthető, hogy
program itt abbamaradt, mert a tényleges áttelepítés részleteiről
nem maradtak fenn anyagok. Végül egyes birtokosok a kapott
földjüknél kívántak letelepülni, házat építettek, ami a tanyásodási
folyamat kiszélesedését eredményezte. Bár ennek pontos nagyságáról nem készült statisztikai kimutatás, Debrecen vezetői 1947ben úgy látták, hogy a földreform „a városi központtól távol élők
számát megsokszorozta”.32
Számos, a debreceni földreformról szóló szakmunka tárgyalta
kisebb-nagyobb mértékben a végrehajtáshoz kapcsolódó nehézségeket és konfliktusokat, a folyamat végeredményének a vizsgálatára azonban alig fordítottak figyelmet, pedig fajsúlyos kérdésekről van szó. Abban egyetértés van, hogy a reform szociális értelemben elérte célját és valóban az alsóbb rétegek, a földdel nem,
vagy alig rendelkezők jutottak földhöz, melyen belül egyértelműen a mezőgazdasági munkások domináltak. Egy 1945. augusztus

30

31

32

Mikecz F.: A földreform végrehajtásának sajátosságai i. m. 117–118. Molnár L.: A földreform Hajdú megyében i. m. 598–599.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
365/1946. Molnár L .: A földreform Hajdú megyében i. m. 592.
Gazdag István: Adalékok a debreceni tanyavilág felszabadulás utáni történetéhez. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, III. Szerk.: Gazdag István. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 1976. 129.
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3-i kimutatás szerint 1566 személy részesült a földosztásban, a
következő bontás szerint:33
Gazdasági cseléd:
mezőgazdasági munkás:
5 holdnál kevesebb földdel rendelkezők:
5 hold, vagy afölött rendelkezők:
iparosok:

128
1002
176
230
30

(817%),
(63,98%),
(11,23%),
(14,68%),
(1,91%).

Az 1949. évi népszámlálás ugyancsak közölt földosztási eredményeket, s a juttatásban részesülők szerkezete nagyjából hasonló tagolást mutat.34 Szintén aligha vitatható az az állítás, miszerint az
igénylők és a juttatásban részesülők száma között jelentős különbség állt fenn. A DFB iratai szerint 1945 augusztusában a 2395
igénylőből 2307-et jogosnak találtak, de csak 1564 személy kapott
földet.35 1945 augusztusában a DFB úgy tájékoztatta a városi kisgyűlés tagjait, hogy több mint 4000 jogos házhelyigénylő van, de
a szükséges földnek csak a hatoda áll rendelkezésre.36
Sokkal bonyolultabb kérdést jelent azonban egy látszólag egyszerű kérdésnek, a földosztásban részesülők teljes számának, valamint a kiosztott földmennyiségnek a megállapítása. Egyes szerzők az 1949. évi népszámlálásra építenek, bár az csak a juttatottak
számára nézve nyújt részletesebb információkat, és 2713 főről, valamint 30 400 holdról írnak.37 Az elsősorban Hortobágy történetével foglalkozó Béres András – megyei forrásokra hivatkozva –
már 2200 személyről és 28 331 holdról tud, míg Varga Zoltán ta-

33

34
35

36
37

HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
1351/1945.
Az 1949. évi népszámlálás. 3. Statisztikai K. Bp., 1952. 181.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
1351/1945.
Debreczen, 1945. augusztus 14. 3.
Gazdag I.: Adalékok a debreceni tanyavilág i. m. 127.
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nulmányában 3970 és 28 512 szerepel.38 Két forráskiadvány közöl
egy táblázatot, amely a város határát 12 körzetre osztja és a végeredményt 30 192, illetve 30 462 holdban állapítja meg.39 Az eltérésnek azonban itt nincs jelentősége, mert pusztán elírásból fakad.
Mindkét munka valószínűleg ugyanarra a forrásra hivatkozik,
amely megtalálható a debreceni Földhivatal iratai között. Itt a
részadatok alapján azonban csak 25 354 holddal lehet számolni,
sőt a ténylegesen kiosztott föld ennél is kisebb lehet, mivel nem
egyértelmű, hogy ebben a számban benne vannak-e azok a birtokok, melyeket a város a reform során más településeknek adott át.
A különböző szakmunkák és a korabeli sajtó is nagyjából
egyetért abban, hogy a földosztás érdemi része 1945 nyarára Debrecenben is befejeződött és egyedül a házhelyosztási akció elhúzódásával lehet a továbbiakban számolni. A Debreczen című lap
1945. július végén arról cikkezett, hogy „a földreform 90–95%ban végre lett hajtva”.40 A Debreceni Földigénylő Bizottság 1945.
augusztus 3-i kimutatása 1564 személyről és 14 344, illetve
15 114 holdról tud. A különbséget ebben az esetben az adja, hogy
770 hold tartalékolva lett a katonai szolgálatukat teljesítők részére.
(Ugyanakkor az igénybe vett földeknél 16 047 hold szerepel.)41
Varga Zoltán már hivatkozott írásában is azt állapítja meg, hogy
1945 szeptemberére 1650 fő részesült 16 000 holdnyi földben, ami
38

39

40
41

Béres András: A hortobágyi állami gazdaság kialakulása és előzményei.
In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XI. k. Szerk.: Gazdag István,
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen 1984. 126. Varga Z.: Debrecen
szerepe a földreformért i. m. 167.
Hajdú-Bihari történelmi olvasókönyv. Szerk.: Komoróczy György, HajdúBihar Megyei Levéltár közleményei, 5. Debrecen, 1973. 375–376. Bernáth
László – Komoróczy György: Tények és adatok Hajdú-Bihar megye és
Debrecen történetéből a felszabadulástól a hároméves terv végéig. MDP
Hajdú-Bihar Megyei Pártbizottság, Agitációs és Propaganda Osztálya,
Debrecen, 1955. 34.
Debreczen, 1945. július 26. 1.
HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
1351/1945.
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alapvetően megerősíti az előbbi adatokat.42 Hasonló a helyzet
Molnár Lászlóné kutatásainál is, aki a levéltári anyagok alapján az
előbbiekhez igazodó méreteket említ: 1590 személyt és 16 227
holdat.43 Ebben az esetben viszont két következtetés lehetséges.
Az egyik szerint Debrecenben egészen szélsőséges módon elhúzódott a földreform végrehajtása, melynek következében utóbb
drasztikusan megemelkedett mind a kiosztott föld nagysága, mind
a juttatottak száma. A másik lehetőség hogy az 1945 nyári, kora
őszi adatok alapvetően reálisak, és azokon a későbbiekben, különösen a földnagyságot illetően, nagy változások már nem következtek be. A végeredményként közölt számok pedig tévesek, és
vagy tudatosan igyekeztek nagyobbnak beállítani a debreceni földreform méreteit, vagy pedig különböző számítási módszerek, esetleg hibás adatfelvételek állnak a háttérben. Utóbbi egyébként egyáltalán nem zárható ki, hiszen még a többször hivatkozott, 1945.
augusztusi anyagban is némileg eltérő számokat találni ugyanarra
a kérdésre, attól függően, hogyan történt a részadatok összeállítása. Ráadásul még egy újabb probléma is felmerül. Ha az 1945. augusztusi statisztikából indulunk ki, akkor az egy személyre eső
földjuttatás 9,17 hold volt, míg a többiek esetében ennél valamivel
nagyobb, 10-11 holdnyi terület jön ki. Ebből pedig az következik,
hogy a debreceni újgazdáknál csak részlegesen csapódott le a
földszűke, amit a DFB nem a kiosztott birtokok szélsőséges aprózásával próbált kezelni.44
A debreceni földreform egészében véve számos helyi-regionális vonást mutatott fel, a körülmények egyáltalán nem tekinthetően
átlagosnak, ami még inkább igaz, ha magát a várost állítjuk a középpontba. Debrecen eredetileg igen nagy földterülettel rendelkezett, ám ennek csak kis része volt ténylegesen igénybe vehető. Egy
42
43
44

Varga Z.: Debrecen szerepe a földreformért i. m. 167.
Molnár L.: A földreform Hajdú megyében i. m. 597.
Ezt a problémát Molnár Lászlóné úgy hidalta át, hogy kombinálta a különböző statisztikákat és így jóval alacsonyabb birtoknagyságot kapott. Molnár L.: A földreform Hajdú megyében i. m. 597.

216

PÜSKI LEVENTE

1945. májusi állapotot tükröző táblázat szerint a 81 850 holdnyi terület közel 83%-a – 67 925 hold – eleve kiesett, mivel köz-, illetve
iparterületnek számított, használhatatlan mocsár és nádas volt, de
ide került az államosított erdőbirtok és a mentesített hortobágyi
közlegelő is. Három községnek összesen 9115 holdat adtak át a
földreform céljaira, egy 1100 holdnyi birtok ugyancsak kiesett,
mivel túlnyomórészt szikes legelőből állt. Így végül mindössze
3710 hold maradt, melyből azonban a bizottság szerint 758 hold
esetében további előzetes helyszíni vizsgálat kell a hasznosíthatóságot illetően.45 A város számára nem is a szántóföldek, hanem az
erdők elvesztése jelentette az igazi negatívumot. A földreformrendelet ugyanis 28 000 holdnyi erdőt államosított, melynek kiesése
súlyos érvágást jelentett a költségvetés számára. A vezetés szerint
korábban a kereseti és egyéb adók mellett a kitermelt fa adta a legfőbb bevételi forrást, sőt ebből lehetett különböző helyi kulturális
és oktatási intézmények támogatását is biztosítani.46 Szabó Kálmán polgármesterrel az élen a városvezetés 1945-ben több ízben is
próbálkozott azzal, hogy az erdőt valamilyen módon visszaszerezze, illetve veszteségeit csökkentse. Előbb a kormányrendelet módosítását akarták elérni, melyre Nagy Imre földművelésügyi minisztertől – állítólag – ígéretet is kaptak, majd azt próbálták kiharcolni, hogy a területen lévő építmények – vasút, fatelep, fűrészüzem –
mentesüljenek a kisajátítás alól.47 A törekvések azonban teljes kudarcot vallottak és az erdőigazgatóság a birtokot 1946. január végén
ténylegesen is átvette. A másik kérdéses terület kapcsán a helyzet
eleinte kedvezőbb volt: a hortobágyi halastavak és a legelők jórészt a város kezében maradhattak, melyek hasznosítása – a ko45

46

47

HBML XVII. 503. Debreceni Földigénylő Bizottság iratai, 1. csomó,
1351/1945.
HBML IV. B. 1403/c. törvényhatósági bizottsági közgyűlési jegyzőkönyvek, 37. k. 271.
HBML IV. B. 1403/c. törvényhatósági bizottsági közgyűlési jegyzőkönyvek, 38. k. 97–100. Debreceni Képes Kalendárium az 1946. évre. Méliusz
Könyvkereskedés és Kiadóhivatal, Debrecen, 1946. 74. és 77.
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rábbi gyakorlat folytatásaként – bérlet útján történt.48 1946-ban a
nagyivániak egy telepítéssel egybekötött földosztást szerettek volna keresztül vinni, de a kísérletet, főleg arra hivatkozva, hogy a
föld nem alkalmas a szántóföldi művelésre, sikerült visszaverni.49
1948 végétől azonban egyre inkább előtérbe került a Hortobágy átfogó gazdasági hasznosításának kérdése: első lépcsőben a terület
előbb bérletként a földművelésügyi minisztérium kezelésébe került, majd – az 1948 decemberében napvilágot látott, 1795/1948
miniszterelnöki rendelet alapján – állami gazdaságként működött
tovább.50 Így azután, bár a város maga a földreform szempontjából
csak kevés használható földdel rendelkezett, mégis az átalakulás
nagy vesztesei közzé került.

48

49
50

HBML IV. B. 1403/c. törvényhatósági bizottsági közgyűlési jegyzőkönyvek, 38. k. 464. és 470–472. Debreceni Képes Kalendárium az 1947. évre.
Debrecen, 1947. 102.
Béres A.: A hortobágyi állami gazdaság i. m. 122–124.
Uo. 129.
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FÖLDOSZTÁS HAJDÚNÁNÁSON∗

BEVEZETÉS
Ahhoz, hogy az 1945-ös földosztás jelentőségét Hajdúnánáson is
felmérhessük, látnunk kell, hogy a tradicionális birtokstruktúra a
nagybirtokok dominanciájára épült, amely nagybirtokok a mezőgazdaságból élő nincstelen parasztok legfontosabb munkaadói is
voltak egyben. A magyar mezőgazdaság a XX. század első felében
számos problémával küzdött, különösen a földből élő népesség
megélhetése, illetve az őket jellemző rendkívül rossz szociális és
egészségügyi körülmények okoztak gondokat. A földbirtokosok
földjein dolgozó emberek szociális helyzete, élethelyzete és életlehetőségei messze elmaradtak a kívánatostól. Jobb helyzetben
voltak a birtokos parasztok, akik legalább a maguk urai voltak, és
a saját földjükön gazdálkodtak, de ők voltak kevesebben.
A bajok gyökere abban fedezhető fel, hogy a két világháború
közötti magyar társadalomba a paraszti, különösen a szegényparaszti rétegek nem tudtak kellőképpen integrálódni. Az 1848–49es forradalom és szabadságharc legnagyobb vívmánya a jobbágyfelszabadítás valóban történelmi lépés volt, viszont nem hozott
minőségi változásokat a parasztság jelentős részének az életkörülményeiben. A legtöbben nem tudtak önálló egzisztenciát teremteni és kisbirtokosként a saját lábukra állni. Az úrbéres parasztok
valóban felszabadultak, és az általuk megművelt földek ténylegesen a tulajdonukba kerültek, viszont a hazai termőföld jelentős ré∗

A tanulmány az MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport támogatásával készült.
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sze allodiálisnak, vagy tisztázatlan tulajdonjogúnak minősülő földterület volt. A jobbágyfelszabadítás következtében 10 millió 251
ezer hold, az összes földterület 74,51%-a lett paraszttulajdon, viszont 1 millió 956 ezer hold (14,1%) jogállása tisztázatlan maradt,
míg 1 millió 310 ezer hold (9,5%) eleve kívül esett a felszabadítás
keretein.1
Az 1867-es kiegyezéssel jelentős gazdasági fejlődés indult az
országban, amely tényleges eredményeket ért el, de a parasztság
szempontjából ez a konjunktúra sem tudott tartós életszínvonalnövekedést generálni. A jobbágyfelszabadítást követően is fennmaradó feudális maradványok felszámolására, a tisztázatlan tulajdonjogú földek helyzetének megnyugtató rendezésére számos intézkedés történt, de a nagybirokokra épülő agrárium szerkezete
alapvetően nem változott.2
A dualizmusra jellemző gazdasági és társadalmi berendezkedés
ráadásul szinte érintetlenül maradt meg, s az még a XX. század
elején és a Horthy-korszakban is őrizte alapvető jellemvonásait. A
hazai parasztság túlnyomó része a két világháború közötti időszakban igen nehéz körülmények között élt, aminek az egyik legfőbb oka az volt, hogy a paraszti polgárosodás megrekedt. A parasztok többsége nem tudott önálló kisbirtokos lenni, s a népszaporulat, valamint az amúgy sem nagy földjeik elaprózódása nagyon komoly földhiány kialakulásához vezetett. Gunst Péter számításai szerint az I. világháború előtt a teljes agrárnépességnek
mindössze 30%-a tartozott az 5 kat. holdat meghaladó földdel ren-

1

2

Az adatok forrása: Varga János: A jobbágyfelszabadítás kivívása 1848ban. Bp., 1971. 344.
1868-ban a majorsági szőlők és a szőlődézsma, 1871-ben a regálék és az
erdélyi úrbéri viszonyok, 1873-ban a telepítvényes falvak kérdésének törvényi szabályozására került sor. 1888-ban megszüntették a pálinkafőzésre,
boltnyitásra, tégla- és mészégetésre, valamint mészárszék tartására vonatozó földesúri jogokat kártalanítás útján, majd 1896-ban rendezték a majorsági zsellérek helyzetét is.
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delkezők közé, 70%-a pedig nincstelen agrárproletár, vagy törpebirtokos volt.3
A paraszti elégedetlenséget lecsillapítandó sor került ugyan egy
földosztásra az 1920. november 13-án elfogadott 1920. évi XXXVI.
tc., az ún. Nagyatádi Szabó István-féle földreform kapcsán, ez azonban alig változtatott az aránytalan birtokszerkezeten. A nagybirokok
dominanciája fennmaradt, és nem az életképes kisbirtokok, hanem a
törpebirtokok száma emelkedett. Az igényjogosultak között első
helyre sorolt hadirokkantak, hadiözvegyek és felnőtt hadiárvák családonként legfeljebb 600 négyszögöl házhelyhez, és maximum 3
kat. hold birtokhoz juthattak a törvény értelmében.4
Mindezek következtében 1935-ben a mezőgazdasági népesség
42%-a egyáltalán nem rendelkezett földdel, vagy csak a család
fenntartásához sem elegendő 1 kat. hold nagyságú földterületet
tudhatott magáénak.5 Ez a paraszti réteg tehát nem tudott a földjéből megélni, ezért kénytelen volt valamilyen bérmunkát vállalni.
Belőlük lettek a béresek, a gazdasági cselédek, a különböző mezőgazdasági munkások, a napszámosok, a szegődményesek, a summások, az idény- és vándormunkások, és általában azok a paraszti
rétegek, akiknek a sanyarú sorsára már a népi írók is igyekeztek
felhívni a magyar társadalom figyelmét.
Az általános földhiány és a megélhetés nehézségei, valamint a
városok csábító hatása következtében a régi, hagyományos paraszti
életforma felbomlóban volt. A mezőgazdasági szektorból kikerülő
nagyszámú munkaerőt azonban a hazai ipar nem tudta teljes egé-

3

4
5

Gunst Péter: A magyar agrártársadalom 1919–1945 között. In: A magyar
agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától napjainkig. (Szerk.: Gunst
Péter) Bp., 1998. 233–234.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., 2002. 140.
Szuhay Miklós: A magyar mezőgazdaság a két világháború között 1919–
1945. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától napjainkig. (Szerk.: Gunst Péter) Bp., 1998. 213.
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szében felszívni, így ennek a népességnek a nagy része továbbra is
vidéken összpontosult, megélhetése, pedig is megoldatlan maradt.6
A második világháború után gyökeresen új politikai berendezkedés jött létre Magyarországon, amelyre kétségtelenül hatással
volt, hogy szovjet fegyverek árnyékában bontakozott ki. A kezdetben demokratikus rendszer fokozatosan egy keleti típusú, radikálisan baloldali diktatúrába torkollott. Ez az 1945-öt követő néhány év, illetve évtized a magyar mezőgazdaság legnagyobb átalakulásokkal járó időszaka volt, amelyben a célok és a módszerek
is gyakran módosultak. A korábbi birtokstruktúra, és a hagyományos paraszti gazdálkodás napjai meg voltak számlálva, bár a
Dálnoki Miklós Béla vezette Ideiglenes Nemzeti Kormányban, valamint az 1945. november 4-i választások után megalakult koalíciós kormányban is fontos szerepet kapó kommunisták valódi szándékai a széles néptömegek előtt még rejtve maradtak.
Az illegalitásból kilépő KMP (Kommunisták Magyarországi
Pártja) a párt nevét MKP-ra (Magyar Kommunista Párt) változtatta, és zászlajára tűzte a radikális földosztást.7 Ez a politikai húzás
azonban csak a földnélküli szegényparasztság megnyerését szolgálta, a valódi szándékoktól távol állt a szabad birtokos parasztság
támogatása, és a kisbirtokokra épülő mezőgazdaság megteremtése.8 Szakács Sándor megállapítása szerint: „A kommunisták olyan
6

7

8

Nem jelentett megoldást a főként a századfordulón megfigyelhető nagyszámú kivándorlás sem, mivel a hazai mezőgazdaság problémái elsősorban strukturálisak voltak.
A párt propagandája sikeresnek bizonyult, hiszen alig pár ezer, az illegalitásból épphogy kilépő párttagsága 1945 februárjára 30 ezer főre duzzadt, s
olyan gyorsan emelkedett, hogy májusra meghaladta a 150 ezer főt, s októberben már több mint félmillió ember csatlakozott az MKP-hoz. – Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között (Szerk.: Botos
János – Gyarmati György – Korom Mihály – Zinner Tibor) Bp., 1988. 25.
A földosztás végrehajtását egyébként minden jelentősebb politikai erő támogatta, s mellette álltak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjai
(az MKP mellett az SZDP, az NPP, az FKGP és a PDP) is, nézetkülönbségek csak végrehajtás módját és mértékét illetően voltak. – Föglein Gizella:
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azonnali agrárátalakulást akartak, amely egyszerre felel meg népfront-, illetve osztálypolitikai érdekeiknek, népszerűsíti a pártot és
tömegméretekben szélesíti társadalmi támogatottságát.”9
A földosztásról az 1945. március 17-én, még a nemzetgyűlés
összehívása előtt, kiadott 600/1945. számú, a „Nagybirtokrendszer
megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról” szóló
miniszterelnöki rendelet intézkedett.10 A Nagy Imre és Donáth Ferenc által kidolgozott rendelettervezetet március 15-én, egyhangúlag fogadta el egy pártközi értekezlet, majd két nappal később a
minisztertanács is.11
A földosztó miniszter Nagy Imre, az Ideiglenes Nemzeti Kormány földművelésügyi minisztere lett. A rendelet értelmében
mindenütt megalakultak (volt ahol már februárban!) a helyi földosztó bizottságok, akik elbírálták az igényeket és végrehajtották a
földosztást.12

9

10
11

12

Nemzetiségek és agrárátalakulás Magyarországon 1945-ben. In: Agrártörténet – Agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor
tiszteletére. (Szerk.: Buza János – Estók János – Szávai Ferenc – Varga
Zsuzsanna) Bp., 2006. 365.
Szakács Sándor: A földreformtól a kollektivizálásig 1945–1956. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától napjainkig. (Szerk.:
Gunst Péter) Bp., 1998. 288.
Magyar Közlöny, 1945. 10. szám
A földosztás törvénybe iktatására azonban őszig kellett várni, hiszen az erről szóló 1945. évi VI. tc. elfogadására már a fővárosban került sor az
1945. szeptember 5-től 13-ig tartott ülésszakon. – Izsák Lajos: A koalíciós
és az ellenzéki pártok agrárpolitikai célkitűzései 1944–1947. In: Agrártörténet – Agrárpolitika. Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor
tiszteletére. (Szerk.: Buza János – Estók János – Szávai Ferenc – Varga
Zsuzsanna) Bp., 2006. 353.
Izsák Lajos kutatásaiból tudjuk, hogy a bizottságok megalakulása és a
földosztás megkezdése szempontjából a Tiszántúl különösen élen járt, s ez
is hozzájárult a jogi szabályozás meggyorsításához: „1945 február végén,
március elején a földnélküli és kevés földű parasztok a Tiszántúlon a saját
soraiból földigénylő bizottságokat alakítottak, és megkezdték az elhagyott
nagybirtokok felosztását. Ez a körülmény arra késztette a koalíció vezetőit
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Teljesen szétosztották a nyilas vagy szélsőjobboldali vezetők,
valamint a háborús bűnösök földjeit, illetve az összes 1000 holdon
felüli földbirtokot. Az ún. úri birtokosok legfeljebb 100, míg a parasztok legfeljebb 200 hold földdel rendelkezhettek. A rendelet értelmében jogosultnak számítottak a földnélküli cselédek és mezőgazdasági munkások mellett a törpebirtokosok, valamint a nagycsaládos kisbirtokosok nős fiúgyermekei, akiknek a birtoka nem
érte el az 5 kat. holdat. A földosztásnál előnyben kellett részesíteni
közülük is az ellenállási mozgalom résztvevőit, a három vagy
többgyermekes nagycsaládosokat és az 1945. évi mezőgazdasági
munkákban kiemelkedően teljesítőket.13
A szabályok áthágása, a túlkapások mindennaposak voltak.
Szakács Sándor kutatásaiból az is kiderül, hogy volt, ahol úgy osztották a földeket, hogy a rendelt szövegét nem is ismerték: „Sok
helyütt a rendelet megjelenése után sem ismerték részleteiben az
előírásokat. Emiatt legtöbbször szóbeli utasítások alapján láttak
munkához.”14
Végül 5,6 millió hold tulajdonjoga cserélt gazdát, s a földosztásnak, amit tulajdonképpen maga a nép hajtott végre, mintegy 75
ezer birtok esett áldozatul.15 Ennek következtében a hagyományos
birtokszerkezet gyökeresen átalakult, mivel a nagybirtok és a középbirtok gyakorlatilag megszűnt létezni. A földhöz juttatott újgazdák átlagosan 5,1 kat. hold birtokot kaptak.16 Az összes föld

13

14
15

16

és a kormányt, hogy mielőbb szabályozzák a földosztással kapcsolatos
kérdéseket.” – Izsák L.: A koalíciós és az ellenzéki pártok agrárpolitikai
célkitűzése i. m. 352.
Gulyás László: A kommunista hatalomátvétel első fázisa (1945–1947)
Magyarországon. Különös tekintettel az agrárgazdaságra. In: Földindulások – sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX.
század második felében. (Szerk.: Schlett András) Bp., 2012. 42.
Szakács S.: A földreformtól a kollektivizálási i. m., 291.
Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945–
1975. Bp., 1979. 27.
Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története
1945–1985. I. kötet. Bp., 1985. 3.
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35%-a tehát szétosztásra került a zömmel „újbirtokosnak” számító
mintegy 642 000 igényjogosult között.17 Hajdú-Bihar Megyében
összesen 40 266 fő kapott földet, akik közül 3615 teljesen nincstelen volt. A három és félezer földnélküli alig tizede részesült 5 hold
feletti birtokadományban, vagyis többségük kisbirtokos lett.18
Egyetérthetünk a korszak kutatóinak azzal a véleményével miszerint: „A földreform végrehajtásával a nagybirtokos osztály, mint
osztály megszűnt. […] a hárommillió koldus, a nincstelen szegényparasztság nagy része eltűnt. A kistulajdonosi rétegek – elsősorban azért, mert a nagytőkés, nagybirtokos osztályok felbomlása
megindult – szintén megerősödtek mind gazdasági, mind politikai
vonatkozásban”.19
A kiosztott földet 10 évig nem lehetett elidegeníteni, a földhöz
juttatottakat, pedig személyes megváltásra kötelezte.20 A földosztás során elkövetett visszásságok miatt sok panasz érkezett, azonban a gyakorlatban a kommunisták által hangoztatott „Földet viszsza nem adunk!” elv érvényesült. A földek új tulajdonosait az
1946. évi IX. tc. (1946. május 3.) erősítette meg tulajdonjogukban,
amely megtiltotta az 1946. január 1. előtt kiosztott földek visszavételét, csak a jogtalanul elvett 50 holdnál nagyobb parasztbirtokok esetében lehetett csereingatlanért vagy kárpótlásért folyamod-

17
18

19
20

Romsics I.: Magyarország története a XX. században. i. m. 284.
Valuch Tibor: Társadalmi változások és az agrártársadalom Hajdú-Biharban 1948–1965 között. In: Rákositól Kádárig. Fejezetek a legújabbkori
magyar történelemből. (Szerk.: Timár Lajos, Valuch Tibor) Debrecen,
1998. 64.
Magyar hétköznapok i. m. 24.
Az újbirtokosoknak a föld megváltási árában a kapott föld tiszta jövedelmének a húszszorosát kellett kifizetniük egyenlő részletekben, eredetileg
10–20 éven keresztül. Valójában a földosztásban részesültek nem egyszer
még az 1960-as években is fizettek az államnak a kapott földért. Azoknak
viszont, akiktől elvették a földeket, az állam semmilyen kárpótlást nem fizetett, noha kezdetben ezt is kilátásba helyezték. Szakács S.: A földreformtól a kollektivizálásig i. m. 290–291.
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ni.21 A földosztás birtokszerkezetre gyakorolt radikális hatását az
alábbi táblázat foglalja össze:
Földbirtokmegoszlás Magyarországon
a földreform előtt és után22
Birtokkategória
(kh.)
0–5
5–10
10–20
20–50
50–100
100–200
200–1000
1000–3000
3000 hold fölött
Összesen

A birtokok száma (fő)
előtte
utána
1 179 466
1 403 515
203 397
387 312
142 811
174 205
70 730
68 385
12 466
12 212
3 779
2986
3 117
21
553
–
203
–
1 616 522
2 048 636

Területe (kh.)
előtte
utána
1 623 493 2 866 215
1 469 421 3 382 019
2 005 506 2 769 647
2 071 336 2 261 748
838 310 1 104 791
520 144
368 180
1 289 284
5 670
898 566
–
1 859 912
–
10 575 972 12 758 270

Látható, hogy a földosztás következtében ugrásszerűen megemelkedett a 5 holdnál kisebb, illetve az 5–10 holdas kisbirtokok száma
és területi részesedése, míg a 10–20 holdas családi kisgazdaságok
számának és területének a gyarapodása már jóval kisebb ütemű
volt. A 20 holdon felüli birtokok számában, pedig már egyértelmű
csökkenés állt be, tehát ez a birtoknagyság a hatalomgyakorlók
számára már nemkívánatosnak minősült. Az 1000 holdon felüli
nagybirtok a rendelkezés értelmében teljesen eltűnt, de a 200
holdnál nagyobb és 1000 holdnál kisebb birtokkategóriába tatozó
földek száma is 21-re! esett vissza. A 100 holdon aluli birtokok
aránya 64%-ról 97%-ra, az 50 holdon aluli földek aránya 57%-ról
89%-ra, míg a 20 holdnál is kisebb földbirtokok aránya 41%-ról
71%-ra emelkedett.
21
22

Erről bővebben: Gulyás L.: A kommunista hatalomátvétel első fázisa i. m. 46.
Szakács S.: A földreformtól a kollektivizálásig i. m. 296.
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Az birtokszerkezet elhibázott átalakításáról Hegedüs András,
az 1950-es évek első felének meghatározó politikusa, egykori fiatal földosztó, maga is így vallott az 1980-as évek végén: „[…]
végrehajtottunk egy radikális, szegényparaszti földreformot, alapvetően az egyenlősítés eszménye alapján […] de szétromboltuk
[…] a modernizáció nagy és középbirtok teremtette technikai alapok nagy részét és kikapcsoltuk a mezőgazdaság modernizálásának szakértői rétegét, az intézőket. […] Virágzó bérleti gazdaságokat szüntettünk meg a tulajdonviszonyok egyoldalú mérlegelése
alapján.”23

A birtokok számának alakulása a földreform következtében
birtoknagyság szerint
1600000
1400000

A
földreform
előtt

1200000

A
földreform
után

1000000
800000
600000
400000
200000
0

0-tól 5-ig

5-től 20-ig 20-tól 50-ig 50-től 100ig

100-tól
200-ig

200-tól
1000-ig

1000 hold
felett

1. ábra

A földosztás ilyen gyors, és hatékony lebonyolítása azonban nem
jöhetett volna létre szovjet segítség nélkül. A kommunista párt ak23

Hegedűs András: A történelem és a hatalom igézetében. Bp., 1988. 115.

CSISZÁR IMRE

228

tivistái röplapokon és minden más módon buzdították a lakásságot
a földreform végrehajtására. A háború utáni időszak gazdasági viszonyai nem voltak ugyan ideálisak, de ennek ellenére, különösen
a korábban nincstelen, a rendelet értelmében földhöz jutott parasztság nagy lelkesedéssel látott hozzá a gazdálkodáshoz.
A kialakult helyzetet azonban jól tükrözi Varga Zsuzsanna
azon gondolata, miszerint a birtokszerkezet átalakítása, a nincstelenek földhöz juttatása a hatalom szempontjából még kényelmesnek is nevezhető megoldást jelentett: „A földreform mérsékelte a
szociális és politikai feszültségeket, ráadásul a mezőgazdaság helyreállításának terhe átkerült az állam válláról az újbirtokosokéra. Ez
pedig – tekintve a mezőgazdaságot ért súlyos háborús károkat –
igen jelentős fejlemény volt.”24
Ezzel együtt egyetérthetünk Donáth Ferenccel abban, hogy bár
a földosztás – a végrehajtás módjától eltekintve – nagyon időszerű, sőt szükségszerű volt, az igazi problémát az okozta, hogy az
újgazdák a megkapott földeken magukra maradtak megfelelő szakértelem, eszközök és igaerő nélkül, s a földreformot nem követte,
nem egészítette ki valódi agrárreform.25

FÖLDOSZTÁS HAJDÚNÁNÁSON
A két világháború közötti magyar mezőgazdaságról korábban elmondottakat némileg más megvilágításba helyezi, hogy az ország
egyes részein eltérések mutatkoztak a történetileg kialakult birtokstruktúra tekintetében. A nagybirtokok és a középparaszti, kisparaszti gazdaságok területi tagozódása tehát sajátos jellegzetességekkel bírt. A legfontosabb különbség abból adódott, hogy az Alföldön a nagybirtokok szerepe jóval kisebb volt, mint a Dunántú24

25

Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek
Magyarországon 1956–1967. Bp., 2001. 11.
Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar mezőgazdaság strukturális átalakulása 1945–1975. Bp., 1977. 92–95.
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lon. Az Alföldön a földbirtokok alig egyharmada volt a 200 hold
feletti földdel rendelkező birtokosok kezén, míg ez az arány a Dunántúlon 44% volt.26 Az Alföld eltérő birtokszerkezetét, különösen
a gazdagparaszti birtokok magasabb arányát Gunst Péter is megfigyelte, és hasonló következtetésekre jutott a strukturális különbségek vizsgálatakor: „[…] az alföldi paraszttársadalmat a gazdagparasztok viszonylag tetemes száma, a paraszti társadalomban betöltött nagyobb súlya jellemzi, valamint a családi gazdaságok felső
rétegeinek az átlagosnál nagyobb aránya. Ezzel szemben itt az átlagos méretű családi gazdaságok, a középparaszti, kisparaszti és
törpegazdaságok aránya jóval kisebb az egész paraszti társadalomban, mint máshol az országban. Ugyanakkor az Alföldön kimagaslóan nagy a mezőgazdasági munkások száma és aránya. A
Dunántúl paraszti társadalma jóval kiegyensúlyozottabb.”27
A szegényparasztság, különösen a teljesen nincstelen mezőgazdasági munkásság nagy száma mellett a gazdagparasztok megerősödése az Alföldön egy differenciáltabb paraszttársadalmat fejezett ki, amelyben jóval nagyobb szociális feszültségek is jelentkeztek. A földhöz jutás igénye tehát ezen az országrészen különösen nagy erővel jelentkezett, s a földosztás végrehajtása során is itt
kellett a legnagyobb igényekkel számolni.
Hajdúnánás a birtokszerkezet tekintetében tipikus alföldi mezővárosnak tekinthető, hiszen az itteni földek nagyságát tekintve
sem beszélhetünk klasszikus nagybirtokrendszerről. A XX. század
első felében is meghatározó birtokstruktúra az 5 hold alatti törpebirtokok és az 50–100 hold közötti gazdagparaszti birtokok túlsúlyával írható le. A legkisebb, 5 holdat meg nem haladó birtokok
66,89%-os aránya jóval magasabb volt az Alföldre átlagosan jellemző 46,24%-os részaránynál.28

26
27
28

Szuhay M.: A magyar mezőgazdaság i. m. 216.
Gunst P.: A magyar agrártársadalom 1919–1945 között i. m. 242.
Utóbbi az 1–5 holdas birtokok 42,74%-os és az 1 hold alatti birtokok
3,5%-os arányából adódott. – Lásd a vonatkozó táblázat adatait.
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Az 50 hold feletti, de 100 holdnál kisebb birtoktestek Hajdúnánáson alföldi viszonylatban is rendkívül magas, 5,4%-os arányban
fordultak elő, pedig – mint azt korábban láttuk – ennek a birtokkategóriának az Alföldön mutatkozó 2,37%-os aránya országos viszonylatban kiemelkedő volt. Hajdúnánáson tehát fokozottan érvényesült a földdel alig rendelkező szegényparasztság és a módosabb gazdák együttélése, és a földéhség még erőteljesebben jelentkezett itt, mint az ország más területein. Az 1920-as évek elején
végrehajtott Nagyatádi-féle földreform mindössze annyit ért el,
hogy 643 családnak 1–3 holdas törpebirtokot juttatott, ami még a
feszültségek enyhítésére sem volt alkalmas.29
A város társadalmában tehát kétségtelenül meghatározó szerepet töltött be a gazdagparasztság, nagybirtokokról azonban még a
legtehetősebbek esetében sem beszélhetünk. A hajdúnánási határban csak a legrégibb családok birtokában voltak 100 holdat meghaladó földterületek. Számuk 1935-ben 34 volt, ami vidéki viszonylatban tekintélyesnek nevezhető.30 Ezeknek a nagyobb földterületekkel rendelkező családoknak a többsége azonban a két világháború között már nem kapcsolódott szorosan a földhöz, az
Oláh, Csohány, Berencsy, Soós családok a város vezetői voltak,
míg mások ipari vállalkozásba fogtak, vagy értelmiségi pályán helyezkedtek el. Földjeiket bérbe adták vagy béreseket, ún. tanyásokat fogadtak, akik a földterületen elhelyezkedő tanyákra költöztek
általában az egész családjukkal. A bérletek legtöbb esetben 5–20
holdas parcellák voltak, ahol részes művelés folyt.31 Ezek a kisbérletek egyébként szociálpolitikai szempontból is jelentősek voltak,
hiszen a nincstelen parasztok számára is szerény megélhetési lehetőséget biztosítottak.

29
30
31

Hajdúnánás története. (Szerk.: Rácz István) Hajdúnánás, 1973. 391.
Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 99. kötet, 166.
A legelterjedtebb a feles bérlet volt, ahol a tulajdonos csak a földterületet
biztosította, míg a bérlőnek kellett gondoskodni eszközeiről, felszereléséről és a szükséges igaerőről is. Vö: Hajdúnánás története… i. m., 195.
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Hajdúnánáson a XX. század közepén a város összterülete 45
129 hold volt, amiből 40 506 hold volt művelésre fogható. A mezőgazdasági művelés alá vonható földterület 71,6%, 29 000 hold
szántóföld volt, ahol leginkább búzát és kukoricát termesztettek.32
Az állattartás tekintetében a szarvasmarha, és a sertés tenyésztése
volt a legfontosabb, a háborús pusztítás azonban leginkább éppen
az állatállományt érintette érzékenyen.
Országos viszonylatban elpusztult a sertések 46%-a, a szarvasmarhák több mint 50%-a, a lóállomány közel 60%-a, a juhállomány 63%-a, valamint több mint 18 millió baromfi.33 Hajdúnánáson 1944-ről 1945-re a szarvasmarhák száma 7377-ről 2337-re, a
sertések száma 7549-ről 1359-re esett vissza, de a lóállomány is jelentős veszteségeket szenvedett: 1098 lóból mindössze 247 maradt.34
A második világháború hatalmas károkat okozott, és a kegyetlenkedéseknek maguk a helyiek is áldozatul estek. A férfiak többsége a fronton teljesített szolgálatot, akadozott az ellátás, ami hamar éreztette hatását, és nagymértékben visszaesett a termelés is.
Később a visszavonuló német csapatok, majd a megszálló Vörös
Hadsereg fosztogatása és túlkapásai korbácsolták az indulatokat.
Hajdúnánásra 1944. november 1-jén vonultak be a szovjet csapatok, és néhány nap múlva szervezett akció keretében léptek fel a
polgári lakossággal szemben. November 3-án éjjel a szovjet katonaság közel 500 hajdúnánási férfit hurcolt el, akiknek a többsége
szovjet hadifogságba került.
A szörnyűségek után a kibontakozó új hatalmi formáció, és a
földosztás reménye felpezsdítette a vidék társadalmát. Hajdúnánáson a Földigénylő Bizottság 1945. március 6-án alakult meg
Pálóczi Imre vezetésével.35 A 30 fős testületet az elnökön kívül a
32
33
34
35

Hajdúnánás története i. m. 412.
Szakács S.: A földreformtól a kollektivizálásig i. m. 298.
Hajdúnánás története i. m. 201.
A bizottság tagja lett: Hegedüs Sándor (MKP), Murvai Mihály (NPP),
Ilyés László (SZDP), és Kola Antal (KGP) is. – Draviczky Imre: Kulákok,
kuláksorsok Hajdúnánáson 1946–1956., Hajdúnánás, 2006., 22.
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jegyző, Gaál Lajos, valamint a választmányi tagok alkották. Az alakuló ülésen a bizottság 5 fős választmányt (Pálóczi Imre, Gaál Lajos, Fodor Sándor, Kola Antal, Horváth Sándor) állított fel, majd
az alábbi feladatokat tűzte maga elé: „1. A földigénylők összeírása, a kiosztásra alkalmas területek összeírása statisztika szerint. 2.
Az igénybe vett földek kiosztása, a megállapított igény jogosultság
alapján. 3. Ház hely igénylés összeírása, és kiosztása, a juttatottak
birtokba helyezése.”36
A bizottság tehát még a földosztásról szóló rendelet megjelenése (március 18.) előtt jött létre, és március 10-én kezdte meg az
igényjogosultak összeírását. Szórólapok és falragaszok formájában
hirdették a földosztást, szinte mindenhol ezt lehetett olvasni a városban. A Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanács 1945. október 10-én jóváhagyta a hajdúnánási Földigénylő Bizottságnak a
földosztás során alkalmazott gyakorlatát, miszerint férj és feleség
részére 3. kat. holdat, a velük egy háztartásban élő családtagok részére korhatár nélkül további 1-1 kat. holdat juttatott azzal a megkötéssel, hogy az így kiosztott földterület az első- és másodosztályú földekből 8 kat. holdnál nem lehetett nagyobb.37 A kialakult
felfokozott hangulatot a helyi Kommunista Párt is igyekezett maximálisan kihasználni, és népszerűségét növelni.
A földosztás során itt is megfigyelhető volt, hogy a világháborút követő időszak zűrzavarában előfordultak spontán földosztások, földfoglalások, melyek az idő előre haladásával egyre nagyobb
területre terjedtek ki. Dr. Szerdahelyi Ernő törvényszéki bíró, a
Földhivatal vezetője 1945. április 28-án kelt átiratában figyelmeztette a Községi Földigénylő Bizottságokat, hogy csak azokat a földeket vonják be a földreformba, amelyekre vonatkozóan a Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanács véghatározatot hozott: „Vé36

37

MNL HBML HbFl. XVII. 505. 1.d. – Jegyzőkönyv. Felvétetett 1945.
márc. 6-án, a hajdúnánási Földmunkás Szakszervezet és a hajdúnánási
Demokratikus Pártok bevonásával megalakult Földigénylő Bizottság alakuló gyűléséről.
MNL HBML HbFl. XVII. 505. 1.d. 2454/1945.
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gül, mint hogy több községben előfordult, hogy a K.F.B. [Községi
Földigénylő Bizottság] olyan földeket is szétosztott, amelyek egyrészt nem a saját községük határához tartoznak, másrészt sem elkobzás, sem pedig kisajátítás alá nem kerültek, felhívom a K.F.B.
Figyelmét, hogy csak azokat a földbirtokokat ossza szét az igénylők
között, amelyekre vonatkozólag a Vármegyei Tanács az elkobzás és
kisajátítás kérdésében véghatározatot hozott. Azokat az ingatlanokat
tehát, amelyek a rendelet és annak végrehajtása tárgyában kiadott
33.000/1945.F.M. számu rendelet értelmében sem elkobzás, sem kisajátítás alá nem kerülnek, a felosztási tervezetből hagyja ki és ezeket a tulajdonosokat békés birtoklásukban ne háborgassa.”38
Ennek ellenére megesett a városban olyan eset is, amikor valakinek a földosztás alá nem eső, jogos tulajdonára kerültek kiadásra
birtoklevelek. Így járt Kiss Lászlóné hajdúnánási, Nyíregyháza út
56. szám alatti lakos is, akinek a férje tartalékos hadnagyként tűnt
el a háborúban. Az egyedül maradt asszony 1945. július 30-án
Debrecenben, az alispáni hivatalban tett panaszt amiatt, hogy 127
holdnyi ingatlanára vonatkozóan, amely a Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanács 388/1945. számú határozata értelmében
földosztás céljára igénybe nem vehető, több személynek, Horváth
Sándornak, Debreceni Imrének, Tóth Andrásnak, Fehér Istvánnak,
Takaró Ferencnek, Horváth Lajosnak, Fekete Péternek és Fodor
Sándornak is birtoklevelet adtak ki. A helyzet az aktuális mezőgazdasági idénymunkák elvégzése kapcsán vált kritikussá, mivel
az említett „birtokosok” az aratást és a cséplést csak abban az
esetben vállalták, ha a termény fele őket illeti meg.39 Végül a vármegye tisztázta a helyzetet és az alispán még aznap, levélben utasította a hajdúnánási városvezetést, hogy a jogosulatlanul kiadott
birtokleveleket vonja vissza: „Polgármester Urnak. Hajdúnánás.
Kiss Lászlóné hajdúnánási lakos panasza tárgyában közlöm polgármester úrral, hogy a Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Ta38
39
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nács 388/1945. számú határozata értelmében a földbirtok reform
folyamán Kiss Lászlóné hajdúnánási lakos földjét igénybe nem
vették és azt szét nem osztották. Amennyiben a földre vonatkozólag földbirtoklevelek vannak kiadva, úgy azok nem érvényesek és
bevonandók. Mezőgazdasági munkálatok szempontjából a föld
termése az azt megművelő tulajdonosáé.”40
1945. október 2-án a Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanácsnak kellett felszólítania a Községi Földigénylő Bizottságokat a
földek szétosztása, a jogosulatlan földigénylők kiszűrése és a telepítések alkalmával a telepesek kijelölése során tapasztalható anomáliák megszüntetésére: „A Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanács
ehhez képest felhívja a K.F.B.-okat, hogy juttatási javaslatukat vegyék vizsgálat alá és töröljék a javaslatukból a rendelet szerint nem
juttatható igényjogosultakat. Aki nem földigénylő, a földjuttatás során ingatlant nem szerezhet és ha mégis a földjuttatottak közé ilyenek becsúsznának, ezek érvényes tulajdonjogot nem szerezhetnek.
[…] /:önálló iparosok, bányászok, állami alkalmazottak stb. :/ Több
helyről panasz érkezett amiatt is, hogy a K.F.B-ok a telepesek kijelölésénél nem jártak el megfelelő körültekintéssel és telepítésre alkalmatlan elemeket terjesztenek fel telepítésre.”41
A fentiek egyértelműen alátámasztják, hogy a földreform végrehajtása során számos visszaélésre is sor kerülhetett, s a helyi
földigénylő bizottságokra hatalmas felelősség hárult az igényjogosultak kijelölése, a szétosztható föld meghatározása és a parcellák
szétosztása alkalmával. Azok a községek, amelyeknek a határában
szét nem osztott földterületek maradtak, telepeseket kellett fogadjanak, a telepesek személyének a meghatározásánál azonban, mint
azt az előbbi forrás is bizonyítja, nem ritkán gyakorlati megfontolások játszottak szerepet, például a közösség nyugalmát zavaró,
beilleszkedésre képtelen, antiszociális elemek, csavargók és bűnözők eltávolításának szándéka.
40
41
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A földosztásról szóló rendelet megjelenését követően viszont
Hajdúnánáson a nagyobb gondot az okozta, hogy az igényjogosultak nagy száma mellett nem volt elegendő a kiosztható föld, aminek következtében sokan nem is kaptak földbirtokot. Az elutasított
igényjogosultak tekintélyes arányát Völgyesi Zoltán hajdúnánási
sajátosságnak tartja: „A földosztás eltérő sajátosságaival együtt
járt az is, hogy Nánáson az igényjogosultak mintegy 4/5-e nem
kapott földet, az igénylők kimagaslóan nagy száma és az életképes
birtokok kialakítását célzó helyi törekvés együttes következményeként. […] A hajdúnánási földosztás másik sajátossága, hogy itt
valóban törekedtek életképes kisgazdaságokat teremteni […]”42
A Földhivatal vezetője, Dr. Szerdahelyi Ernő már 1945. április
18-án utasította a Községi Földigénylő Bizottságot, hogy „haladéktalanul írja össze és jelentse, hogy hány földmives család hajlandó más törvényhatóság területére áttelepülni”, és hogy „a község határában van e településre megfelelő terület és mennyi”. Ezeket a telepítésre alkalmas területeket a bizottságok kijelölni és tartalékolni voltak kötelesek.43
Hajdúnánáson is szép számmal akadtak olyan családok, akiknek nem jutott már föld és annak érdekében, hogy birtokhoz jussanak az áttelepülést is hajlandóak voltak vállalni. 1946. február
16-án 32 család fordult a Népgondozó Hivatalhoz, hogy a Tolna
megyei, Szekszárd mellett fekvő, Zomba község határában, a németek kitelepítése miatt üresen álló telkekre csoportosan betelepülhessenek. Petíciójukban nemzetgazdasági érdekre hivatkoztak,
valamint arra, hogy számukra Hajdúnánáson már nem jutott föld:
„Alulírott hajdúnánási lakosok, mint kitelepülni óhajtók tisztelettel
kérjük a t. hivatalt hogy részünkre a kitelepítendő svábbirtokból
alkalmas területet kijelölni szíveskedjék. Kérésünk támogatására
legyen szabad felhoznunk, hogy a helyi földigénylő bizottság ed42
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dig sem föld, sem házhely juttatásban, az igénylők nagyszáma, és
a föld elégtelensége miatt nem részesíthetett bennünket. Ez ad
okot arra, hogy a t. hivatalhoz forduljunk segítségért. Tisztelt hivatal tudomásunkra jutott, hogy a Tolna megyei Zomba községben
mintegy 32 család telepítésére lenne alkalom, tekintettel hogy
mind hajdúnánásiak vagyunk, és legfőbb óhajunk az lenne, hogy a
lehetőséghez képest egy csoportban legyünk elhelyezve, ezért kérjük ezen ingatlant részünkre juttatni.
Tekintettel arra, hogy a termelés továbbfolytatása érdekében és
nemzetgazdasági szempontból igen nagyjelentőségű, hogy ezen
területek minél előbb biztosítva legyenek, ezért kérjük a t. hivatalt
hogy kérésünknek helyt adni és a lehetőséghez képest minél előbb
intézés alá venni szíveskedjék. Hajdúnánás, 1946. február 16-án.”44
A haszonbérletben lévő földterületek esetében a Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanács 1945. július 16-i állásfoglalásának
megfelelően az az eljárás érvényesült, hogy amennyiben a bérelt
földterület nem haladta meg a 100 kat. holdat, a folyó gazdasági
év végéig, vagyis 1945. október 15-ig megmaradhatott a bérlők
kezelésében. Amennyiben ennél nagyobb területet béreltek, a 100
hold feletti rész földreform céljára felhasználhatóvá vált.45
Más elbírálás alá estek ellenben azok a haszonbérletek, melyek
olyan földekre vonatkoztak, amik parlagon hevertek, vagy új tulajdonosaik elhagytak és központi kezelésben sem voltak. Ezek a
földterületek műveletlenül maradtak volna, amennyiben nem sikerül haszonbérletbe kiadni azokat, esetükben a termény 10%-a volt
a bérleti díj: „A haszonbér fizetés szempontjából külön csoportba
tartoznak azok az ingatlanok, amelyeket tulajdonosai elhagytak, s
haszonbérlőjük sem volt, s így földjük műveletlenül maradt volna,
ha községi termelő bizottság azok megműveléséről nem gondoskodott volna. Aki ilyen, a Termelési Bizottság által művelésre a
44
45
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folyó gazdasági évre átadott földterületet művel, az haszonbér fejében a termelt termény 10%-át tartozik megfizetni. Ha ez a földterület megszántott terület volt, tehát azt a tulajdonos megszántatta, akkor a Termelő Bizottság által átadott földterület után 15%-ot
kötelesek fizetni a kishaszonbérlők haszonbér fejében.”46
Földbirtokmegoszlás Hajdúnánáson
a földreform előtt és után47
Birtokkategória
(kh.)
0–5
5–25
25–50
50–100
100–200
200–1000
1000 hold fölött
Összesen

A birtokosok száma (fő)
előtte
utána
1825
1946
485
770
241
239
147
144
23
27
5
–
2
–
2728
3126

A birtok területe (kh.)
előtte
utána
8 540
8 086
5 850
10 640
5 938
5 870
8 510
8 330
4 270
4 720
1 550
–
2 488
–
39 946
37 646

A földosztáshoz végül az egyházi, a városi földterületek kerültek
felosztásra, mivel azonban ez nem volt elegendő, sok esetben hozzányúltak néhány paraszti birtokhoz is, ami nemcsak a földosztásról szóló rendelet megsértését, de a magántulajdon sárba tiprását is
jelentette.48
46
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Forrás: MNL HBML HbFl. V.B. 374/c. 207.d. 407/1945. – Hajdúnánás m. város gazdasági egységeinek kimutatása; valamint: Hajdúnánás története i. m. 395.
A földosztást követően több gazda adott hangot fölháborodásának a földek
jogtalan elkobzása miatt, és bár a károsultak kaptak rá ígéretet, hogy kivizsgálják ügyüket, és rendezik a kialakult helyzetet, ám erre már nem került sor. A későbbiekben, az egész országban a „Földet vissza nem adunk!”
elve érvényesült.
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A legrosszabbul azok a gazdák jártak, akiknek a földjét teljes
egészében elkobozták. Mindez azt jelentette, hogy a földbirtok
minden megművelésre szolgáló eszközzel, gazdasági felszereléssel, állatállománnyal és a rajta lévő épületekkel együtt elveszett és
a földosztás alapját képezte. Hajdúnánáson Dr. Farkas Jánosné,
Dr. Pénzes Mihály, Dr. Nagy Imre, Dr. Daróczi Gábor, Lóska
György, Berencsi Géza, Rékasi Balázs, Somogyi Pál és Médi Gábor földjét kobozták el teljesen. Megváltás ellenében vették igénybe egyes magánszemélyek teljes birtokát, vagy azok 100 holdat
meghaladó részét, továbbá a Hajdúnánási Református Egyház
(1331 hold 293 öl), a Hajdúnánási Legeltetési Társulat (700 hektár
szántó), a Belvárosi Takarékpénztár R.T. (18 hektár, 401 öl), valamint az Országos Földhitelintézet (100 hold) földjeit.49
Médi Gábor az Országos Földbirtokrendező Tanácshoz fellebbezett földjének elvétele miatt, ám felindultságában olyan kijelentéseket tett, amellyel a hivatali vezetők figyelmét is felkeltette, a
földreform végrehajtóit például bitang gazembereknek minősítette.
Vele szemben maga Pálóczi Imre, a hajdúnánási Földigénylő Bizottság elnöke tett feljelentést a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon, amelyben Médi népügyészség elé állítását követelte: „Később
az Országos Tanácsnál fellebbezéssel élt. E fellebbezés során a tanácsnál olyan kijelentéseket tett, amiért az ott szolgálatot teljesítő
Antalóci tanácsbíró, hajdúvármegyei előadó is figyelmeztette, de
ez sem használt, ennek dacára is bitang gazembereknek minősítette, azt a kijelentést tette fennhélyázó modorral: mégis igazságos
lenne, ha vissza adnák a földemet, mert ezek a bitang gazemberek
felosztották és nem akarják visszaadni. Tisztelt Kapitányság! Egy
ilyen kijelentés nemcsak a földreform végrehajtóinak szól, ebben
benne van az egész demokrácia és a földreform törvény ellenessége és ha az ilyen dolgokon csak úgy könnyedén átsiklunk, ez tovább fog terjedni. Éppen ezért kérjük, sőt mondhatnánk az Ő arro-
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gáns viselkedése és kihívó kijelentései után, hogy követeljük az
azonnali letartóztatását és népügyészség elé állítását.”50
Ugyancsak Pálóczi Imre kezdeményezése volt a régi felsőtemető kert bevonása a földosztásba arra való hivatkozással, hogy
kevés a szétosztható földterület és itt már 40 éve nem történt temetkezés. 1946. március 6-án kelt levelében a kegyeleti és nem
utolsósorban közegészségügyi szempontok teljes figyelmen kívül
hagyása mellett a temető veteményföldként történő szétosztására
tett abszurd javaslatot: „Tisztelt Nemzeti Bizottság! A K.F.B. Hajdúnánás város lakossága nevében azon kéréssel fordul a tisztelt
Bizottsághoz, hogy a régi felsőtemető kertet a lehető legsürgősebben bocsássa rendelkezésünkre. Kérésünk alátámasztására legyen
szabad felhoznunk, hogy abban a temetőben mintegy 40 éve temetkezés nem történt és ezenkívül a várakozási idő is eltelt, így
nincs akadálya annak, hogy az fel ne osztassék veteményföldnek.
Kérjük a Nemzeti Bizottságot, hogy szem előtt tartva azon körülményt, hogy sok olyan család fenntartási érdekéről van szó, akik
föld, illetve házhely juttatásban nem részesülhettek. Ezen kérésünket tovább vinni és a lehetőséghez képest támogatni szíveskedjék.
Hajdúnánás, 1946. március 26.”51
A város képviselőtestülete 1946. március 30-i ülésén meglepő
módon támogatta az ötletet, sőt a régi felsőtemető köztemetői jellegét meg is szüntette, azonban a jogszabályok értelmében egy
évet kellett biztosítson a hozzátartozóknak a temető kiürítésére. A
köztemetői státusz megszüntetéséről szóló határozat indoklásában
sem a kegyeleti okokra, hanem inkább az esetleges jogi következményekre hivatkoztak: „Képviselőtestület a Községi Földigénylő Bizottság azon kérelmét, hogy a régi felső temetőkertet a
város veteményföldek céljára sürgősen bocsássa rendelkezésre, elutasítja. Azon célból azonban, hogy a régi felső temető mielőbb
felhasználható legyen veteményföldek kiosztására a régi felsőtemető köztemetői jellegét ezennel megszünteti s azt a temetői sza50
51
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bályrendelet 3, 5 és 6 §-ai alapján kiüríteni rendeli. […] a törvény
a temető kiürítésére vonatkozó hirdetmény közzétételétől egy évi
határidőt ad az oda eltemettettek hozzátartozóinak arra, hogy halottjaik tetemét és emlékeit a temetőből elszállíthassák.
Képviselőtestület megérti a Földigénylő Bizottság kérelmét,
hogy sok olyan család érdeke lenne a vetemény földek kiosztása,
kik ingatlan juttatásban nem részesültek, mégis a kérelmet el kellett utasítania, mert nem akarta kitenni a várost annak, hogy az oda
eltemettettek hozzátartozói a város ellen kegyeletsértés miatt esetlegesen eljárást indítsanak.”52
Az ilyen valóságtól elrugaszkodott elképzelések és a túlkapások együtt jártak a hajdúnánási földosztással. Akadt olyan gazda is
a városban, akitől nemcsak a földjét vették el az összes felszereléssel, géppel, gazdasági épülettel együtt, hanem lényegében földönfutóvá tették. Berencsi Gézától, akitől korábban minden földjét elkobozták, 1947 januárjában a földosztásra hivatkozva még a belvárosban, a Bocskai tér 3. szám alatt található lakóingatlanát és a hozzá
tartozó telket is elvették a Pálóczi Imre vezette Földigénylő Bizottság javaslatára. A Hajdúvármegyei Földbirtokrendező Tanács indoklásában arra hivatkozott, hogy a lakóház szoros kapcsolatban állt a
gazdasággal és Berencsi a gazdálkodását innen irányította.53
52
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Egy feltehetően 1945 nyarán készült, gazdasági csoportok szerinti kimutatás alapján a földosztás idején Hajdúnánáson 3 nagybirtok kisajátítására került sor, melyek összterülete 551 holdat tett
ki. A „fasiszták és háborús bűnösök elkobzott földjei” kategóriába
összesen 8 birtokot soroltak, melyek 279 holddal növelték a szétosztható területet. A földhöz juttatott földnélküliek száma a kimutatás készítésének időpontjában még csak 312 fő volt, akik közül
korábban 45 béres, 142 mezőgazdasági munkás és 118 földbérlő
volt, míg 7 gazdaság a felnőtt családtagok részére kiosztott földekből jött létre. Ez a 312 újgazda összesen 3696 hold földön osztozott, ami közel 12 holdas átlagot jelentett. Ismerve a földreform
végeredményét, megállapítható, hogy a további földosztás során
ezek a birtoktestek tovább osztódtak.54
A földreform végrehajtása során a Földigénylő Bizottság öszszesen 2280 kérelmet bírált el, melyek közül 68 személy igényjogosultságát nem ismerték el. A kiosztható föld területe azonban
mindössze 4645 hold volt, egy jogosultra tehát alig több mint 2
hold föld jutott volna. Végül a hadifogságból visszatérőkkel együtt
is összesen csak 505 fő kapott földet, igaz átlagosan egy földhöz
juttatottra 9 hold jutott, ami országos viszonylatban is kiemelkedő
volt. A kiosztott föld átlagos nagysága a megyében 4,9 holdat, országosan pedig 5,1 holdat tett ki.55
A földreform végül a hajdúnánási határ 10%-ára terjedt ki, de a
külső birtokok mellett házhelyek osztására is sor került. Összesen
417 házhely került kijelölésre a város északi részén, ahol a városszerkezettől elütő, négyzet alakzatú városrész jött így létre.56 Az
utolsó 20, egyenként 200 négyszögöl nagyságú veteményes kert

54

55
56

MNL HBML HbFL. V.B. 374/c 207.d. 407/1945. – Hajdúnánás m. város
gazdasági csoportok szerinti megoszlása.
Hajdúnánás története i. m. 393–394.
Draviczky Imre: Kulákok, kuláksorsok Hajdúnánáson 1946–1956. Hajdúnánás, 2006. 22.
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céljára szolgáló parcella 1947. április 17-ig került szétosztásra a
házhelyigénylők között.57
A birtokok számának alakulása a földreform következtében
Hajdúnánáson birtoknagyság szerint
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A Községi Földigénylő Bizottságok végül az 1947. évi V. tc. és az
132.000/1947. F.M. rendelet értelmében 1947. február 1-jén megszűntek. Iratanyaguk, pecsétnyomójuk és terménykészletük a Földhivatalhoz, míg pénztári készleteik az Országos Földhitelintézethez kerültek. A bizottságok az általuk szedett összegekről pontos
beszedési jegyzéket kellett vezessenek, valamint gazdasági évekre
lebontott jelentést kellett benyújtsanak arra vonatkozóan, hogy
mely földterületek nem lettek szétosztva, s ezek hasznosítása milyen formában történt meg. Amennyiben haszonbérletbe adták
ezeket a földeket, arról kellett nyilatkozniuk, hogy pontosan kik

57

MNL HBML HbFl. V.B. 374/c. 207.d. 407/1945. – Hirdetmény
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voltak a bérlők, fizették-e a bérleti díjat és teljesítették-e a közterheket.58
A földosztás eredményeként leginkább az 5 és 25 hold között
kis és közparaszti gazdaságok száma emelkedett meg, az ehhez a
birtokkategóriához tartozó területek mérete pedig csaknem megduplázódott. Az 5 hold alatti törpebirtokok száma némileg növekedett ugyan, de a rendelkezésük alatt lévő földterület közel 500
holddal csökkent. A 25 hold feletti paraszti gazdaságok száma és
birtokaik mérete ekkor még alig változott, nem sokkal később viszont éppen belőlük lettek a közellenségnek kikiáltott kulákok.
Hajdúnánáson az 1945-ös földosztás nagyon felkavarta a helyiek életét, hiszen voltak, akik elveszítették földjeiket, míg mások a
kiparcellázott területet eszköz és igaerő hiányában nem tudták érdemben megművelni. Komoly problémát jelentett az is, hogy az
újgazdák nem rendelkeztek az önálló földműveléshez elengedhetetlen szakirányú ismeretekkel, gazdálkodási tapasztalatokkal.
Emiatt a Földművelésügyi Minisztérium elrendelte az újonnan földhöz juttatott gazdák mezőgazdasági szakoktatásban részesítését.59
A hajdúnánási kisbirtokosok oktatását a debreceni Hunyadi Mátyás középfokú gazdasági tanintézet és mezőgazdasági szaktanácsadó állomás végezte.60
Az újgazdák lakáskörülményei is rendkívül lesújtóak voltak, s
megfelelő lakóházhoz segítésüket a megye elsőrendű szociális feladatnak minősítette. Dr. Varga Lajos vármegyei aljegyző 1947.
május 30-án írt levelet a járási főjegyzőknek, polgármestereknek
és elöljáróságoknak a földhözjuttatottak lakásviszonyainak a fel58
59
60

MNL HBML HbFl. V.B. 374/c. 207.d. 407/1945. – 2587/1947.
F.M. 50.151/X.3.1945. (1945. június 2.)
Az igazgató 1945. július 12-én kelt levelében tájékoztatta a Földigénylő
Bizottságot az oktatás mikéntjéről: „A földhözjuttatottak gazdasági oktatása úgy elméleti, mint gyakorlati téren a legrövidebb időn belül megkezdődik. Az oktatás egyenlőre csak egész rövid, 2, 4, vagy 6 napos esti tanfolyamokon fog történni, vagy, ha a szükség úgy kívánja, úgy egyes előadásokat fogunk tartani.” – MNL HBML HbFl. XVII. 505. 1.d. 357/1945.
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térképezését illetően. Leginkább azt akarta megtudni, hogy az újgazdák közül mennyien laknak lakóházban, cselédlakásban, illetve
viskókban, bódékban, kunyhókban vagy földbe vájt üregekben, s
hány gyermek él velük.61 A tulajdonviszonyok átrendeződése és a
rendkívül nehéz termelési feltételek tehát fokozottan éreztették hatásukat, mindemellett az országos politikában bekövetkezett változásoktól sem tudta függetleníteni magát a város.

FÖLDOSZTÁS UTÁN
Az agráriumban és a magyar társadalomban a XX. század folyamán végbement hatalmas átalakulás szempontjából a földosztás az
egyik, bár igen fontos lépcsőfok volt. A mezőgazdaság múltjának
egészét tekintve a földreform által létrehozott birtokstruktúra csak
egy nagyon rövid ideig létező, átmeneti állapot volt. Az ország
szovjetizálása elől a vidéki társadalom számára sem volt menekvés.
A földosztást követően mindenki azt gondolta, hogy az egyéni
gazdálkodásé a jövő. A szovjetizálást zászlajára tűző hatalom
azonban a nagyüzemeket, a kolhozokat tekintette követendő példának, s megkezdte a magyar agrárium erőszakos átszervezését.
Az agitációk, a megfélemlítések és a rendíthetetlen pártakarat következtében az országos téeszesítés kezdetén, 1948-ban Hajdúná61

Dr. Varga Lajos levelében szociális szempontból közelítette meg az újgazdák lakásviszonyainak kérdését: „A nagybirtokrendszer megszüntetése
során juttatásban részesültek lakáshoz segítése elsőrendű szociális feladat.
Az általános tapasztalat szerint e feladat megvalósítása tekintetében még
sok a tennivaló, mert a földhözjuttatottak és családjaik jelentős része még
ma sem rendelkezik emberi hajlékul alkalmas lakással. […] Ezért meg kell
állapítani, hogy a 10 kat. holdon aluli területhez jutottak közül: 1./ hányan
kaptak lakóházat, 2./ hányan laknak cselédlakásban, 3./ hányan laknak
emberi lakásnak nem alkalmas viskóban, bódéban, kunyhóban, kalyibában, vagy épen földbevájt üregben. A 2 és 3 pontban említett csoportokban külön-külön mennyi a 2, 3, 4, 5, vagy ennél több gyermekes családok
száma.” MNL HML HbFl V.B. 374/c. 207. d. 407/1945. – 8578/1947.
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náson is megalakult az első szocialista közös gazdaság 60 tag
egyesülésével, 570 katasztrális holdon.62 A gazdaság helyzetéről,
körülményeiről gyakorlatilag nem maradt írásos forrás, egyes
visszaemlékezésekből tudjuk, hogy feltehetőleg Bocskai nevét viselte és Gyulai András vezetésével jött létre.63
Ebből a szövetkezeti csoportból 3 termelőszövetkezet alakult:
1949 decemberében a December 21, 1950 februárjában a Micsurin
és 1950 őszén a Táncsics. 1949-ben alakult meg a Dózsa és a Haladás, 1952-ben szerveződött a Petőfi és a Kossuth Tsz, s ezzel
Hajdúnánáson is elindult a kollektivizálás elhúzódó folyamata.64
Az átalakulás, és a kezdeti kiszámíthatatlanság jelentős mértékű elvándorlást eredményezett, és ennek tudható be, hogy a népesség jelentős része a mezőgazdaságtól elfordulva, inkább a fejlődő
iparvárosokban keresett megélhetést. Alig 40 év alatt, 1955 és
1995 között, egyes számítások szerint több mint 7 millió ember
hagyta el a falvakat.65 Addig, amíg 1949-ben még a magyarországi
népesség 62%-a falvakban, községekben élt, ez az arány 1985-re

62

63

64

65

A hajdúvárosok közül a hajdúnánási termelőszövetkezet tekinthető a legelsőnek, Hajdúböszörményben és Hajdúszoboszlón csak 1949-ben jöttek
létre az első közös gazdaságok. – Völgyesi Zoltán: A hajdúvárosok agrártársadalma 1945–1958 között. In: Rákositól Kádárig. Fejezetek a
legújabbkori magyar történelemből. (Szerk.: Timár Lajos, Valuch Tibor)
Debrecen, 1998. 56.
„Még azt megelőzte, valamilyen Bocskai néven létrehozott Gyulai András
képviselt valami kis társulás. Én úgy emlékszem, hogy az volt legelébb,
valahol ott a pusztán. […] Nem lett ebből semmi, vagy nem tudom, valameddig működött, de nem tudott ez létre vergődni. Csak ilyen kezdeményezésnek maradt.” – Varga Sándor interjú. (Hajdúnánási Rákóczi Tsz.
alapító tag: 1960; téeszelnök: 1963–1984) Készítette: Csiszár Imre. Hajdúnánás, 2008.
Csiszár Imre: Termelőszövetkezetek Hajdúnánáson. Debreceni Szemle
2007. 2. sz. 214–215.
Romány Pál: Az Agrárpolitikai Tézisektől a Nemzeti Agrárprogramig
1957–1997. In: A magyar agrártársadalom a jobbágyság felszabadulásától
napjainkig. (Szerk.: Gunst Péter) Bp., 1998. 348.
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43,6%-ra csökkent.66 Különösen 1960 és 1971 között volt jelentős
az elvándorlás vidékről, évente 90–100 ezer főt tett ki, míg a fordított irányú népességmozgás, a városokból a falvakba történő átköltözés ennek a felét sem érte el. A különbözet évente 50 ezer fő körül mozgott.67 A belső migráció és a településstruktúra változása
együtt járt a mezőgazdaságban dolgozók számának csökkenésével
is, és mindez oda vezetett, hogy 1996-ra az aktív keresőknek már
csak a 7–8%-a foglalkozott földműveléssel.68
Ez a jelenség Hajdúnánáson is megfigyelhető volt, bár itt még
1960-ban is a népesség több mint a fele a mezőgazdaságból élt. A
lakosság 1/5-e már ekkor is az iparban, főként az építőiparban helyezkedett el, de ők is elsősorban nem a városban, hanem a környező településeken kaptak munkát.69 Az elvándorlást csak tovább
erősítette, hogy az 1949 és 1960 közé eső beruházásokból Hajdúnánás alig részesült, hiszen ez az iparfejlesztés és az iparvárosok
születésének az időszaka volt.
A mezőgazdaságtól való elfordulás és az ipar jelentőségének a
növekedése ellenére a népesség jelentős része továbbra is kapcsolódott a mezőgazdasághoz valamilyen formában. Nem egyszer
dolgoztak a család háztáji gazdaságában, és gyakran foglalkoztak
haszonállatok tartásával is, annak ellenére, hogy a munkakönyvekben már valamilyen ipari üzem szerepelt. Ezek az egykori parasztok már nem rendelkeztek saját földterülettel, és hivatalosan
már nem is földművelők voltak, ám mégsem hagytak fel teljesen a

66
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Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. Bp.–Pécs,
2002. 391.
Lásd: Valuch Tibor: „Községünkben nagy előrehaladást értünk el a szocializmus építése terén” A történeti parasztság és az életmód változásai
Magyarországon a hatvanas években. In: Múlt századi hétköznapok. Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról. (Szerk.: Rainer
M. János) Bp., 2003. 139.
Romány P.: Az Agrárpolitikai Tézisektől a Nemzeti Agrárprogrami i. m.
351.
Hajdúnánás története… i. m., 83. – II. fejezet. Kováts Zoltán: A népesség.
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mezőgazdasági munkával, és ha mást nem is tettek, állatokat tartottak.70
Új jelenségként megjelent körükben az ingázás, és az ingázók
többsége bár még kötődött a földhöz és szűkebb lakókörnyezetéhez, azonban már kiszakadt abból a társadalmi és kulturális miliőből, amelyben felnevelkedett. Az agrárium, a háztáji már csak kiegészítő jövedelemszerzés volt, az egykori parasztok alkalmazottak lettek.71
A termelőszövetkezetekben maradt gazdák életlehetőségei lassan, fokozatosan kezdtek el javulni. A közös gazdálkodás hatékonyabbá válása, a fejlettebb üzemszervezési, munkamegosztási és
jövedelemelosztási elvek bevezetése, az egyéni kezdeményezések,
a tagok beleszólási jogának növekedése jótékonyan hatott a termelésre is. A földosztás végképp a múlté lett, s az 1970-es évek már a
nagyüzemi mezőgazdaságról szóltak Magyarországon.

70

71

Régebben, a két világháború között az ilyen típusú földterület nélküli kisállattartás kifejezetten a pesti peremkerületek és néhány, főként az agglomerációhoz tartozó kisebb település sajátossága volt. A XX. század második felében már a nagyobb ipari centrumok vonzáskörzetében is elterjedtek az ilyen típusú kisegítő gazdaságok. Esetükben a fő célnak minden
esetben az önellátás tekinthető, és a tevékenység folytatása legtöbbször az
anyagi lehetőségek változásától függött. – Tóth A. Ernő: Mezőgazdasági
kistermelés, családi termelés. Bp., 1988. 119.
Valuch T.: „Községünkben nagy előrehaladást értünk el a szocializmus
építése terén” i. m. 155–156.

RITTER GYÖRGY
„ITT CSAK A VAGYON KÖLLÖTT.”

A FÖLDREFORM ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK
ÉLMÉNYE AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI NÉMETEK
EMLÉKEZETÉBEN

„Figyelemre méltó, hogy az elszenvedett büntetések között kevesen említik a földelkobzást, holott bizonyosan szinte valamennyiüket érintette. A házaikból való kiköltözés vagy összeköltöztetés
azért is jelenhet meg hangsúlyosabban az elbeszélésekben, mert ennek kapcsán a kényszermigrációban érintett más csoportok tagjaival
közvetlen napi kapcsolatba kerültek. Az elszenvedett joghátrány
személyes dimenziót kapott, arca lett.” – írja Tóth Ágnes: Hazatértek című, a németországi kényszermigrációból hazaszökött magyarországi németekről szóló monográfiájában, a földreform végrehajtása körüli időkről.1 A 2. világháború után a magyarországi németek
ellen hozott kényszerintézkedések közül az egyik első a 600/1945ös „Földreform-rendelet” volt, amely a földosztás kérdését a háborús szereppel járó retorzióval kötötte össze, s kimondta, hogy „Teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül el kell kobozni, [...]
a Volksbund-tagok […] földbirtokait. A rendelet tartalmazta azt is,
hogy „Hazaáruló, háborús népellenes bűnös az a magyar állampolgár, […] aki ismét felvette német hangzású családi nevét.2” A vég1

2

Tóth: Ágnes: Hazatértek – A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete. Bp., 2008. 109.
L. „Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 600/1945. M.E. sz. rendelete „a
nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmívesnép földhöz juttatásáról” I–II. fejezet, 4–5. §. Vö. Forrás és kritikával kezelendő tanulmány:
Földreform. Szerk. és a bevezető tanulmány írta: M. Somlyai Magda. Bp.,
1965. 20–218. és 29–153.
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rehajtás március 25-én indult Pusztaszeren, de a rendelet csak
szeptember 14-én emelkedett törvényerőre. A törvény értelmezése
és végrehajtásának köre a községi földigénylő bizottságok és nemzeti bizottságok hatókörébe tartozott, de világosan látszódott, hogy
a szociális-társadalmi probléma összefonódott a háborús bűntettek
kérdésével.3
Vajon mi az oka ennek az „amnéziának”? Az elmúlt években egy
kutatás keretein belül 173 tematikus életinterjút készítettem olyan
német nemzetiségű személyekkel, akiknek családjukkal együtt az
1944 és 1970 közötti időszakban jogfosztásban, vagy deklasszációban volt része.4 Arra voltam kíváncsi, hogy az észak-dunántúli
régióban a német nemzetiség hogyan élte meg az őket ért nyelvi és
gazdasági kényszerintézkedéseket. Ezen interjúk egy részében
megjelentek a földreformtörvénnyel kapcsolatos kényszerintézke3

4

A további rendelkezéseket, törvényeket és összefüggéseket (is) vizsgálja:
Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon, 1945–1948 között, a németek
kitelepítése, a belső népmozgások és szlovák–magyar lakosságcsere öszszefüggései. Kecskemét. 1993. 51–86.
Az interjúalanyok közül 98 nő és 59 férfi, a legidősebb 1919-es, a legfiatalabb 1953-as születésű volt. A kutatott területeket néprajzi tájegységek
szerint különböztettem meg: Dunakanyar, Gerecse, Vértes, Bakony, Balaton-felvidék, Moson, Alpokalja. 66 település lakóit vontam bele a kutatásba. Az interjúk kérdései a következő témakörök voltak: identitás, integráció, háború, telepítések, kollektivizálás, szocioökonomikus kötődések változása. Az elbeszélésekből további alegységek bontakoztak ki, melyek egy-egy
társadalomtörténeti fordulatot (Volksbund tagság, katonasors, SS-kényszersorozás, hadifogság, tiszalöki kényszermunka, SS-evakuálás/telepítés,
munkaszolgálat, deportálások, földreform, nemzethűségi vizsgálat, koncentrációs tábor, internálás, elűzés, visszaszökés, razzia, belső telepítés,
kulákosítás, tsz-szervezés, ellenállás, németországi sors, hortobágyi zárt táborokba való telepítés, kötődések megváltozása: nyelvváltás, családlátogatás,
munkaezredbe való sorozás), sorsot (köztük a földreformot is) jelentettek. Az
interjúk irányítottak voltak, nem ragaszkodtam ahhoz, hogy minden kérdésre (85–90 kérdés) választ kapjak. Alapvetően az eseményekkel kapcsolatban a megítélést kerestem az interjúalanyoknál. Jelen munkában is a történelmi helyzetek motivációjára helyeztem a hangsúlyt. Az interjúk jelenleg
a szerző tulajdonát képezik.
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dések is, különböző kontextusokban és sorsokban. Ebben a tanulmányban arra vállalkozom, hogy e sorsokból bemutassak – kiemelve a kutatás korpuszából – olyan részleteket, melyek a rendelet és a törvény végrehajtásának hatását részletezik.5
Az interjúk (többségében beszélgetőpartnereim kérésére) anonim módon zajlottak, ezért az idézeteket az interjúalany születési
évével: nemével: az eseménykor betöltött életkorával: a nemzetiségi, néprajzi tájegység nevével: a falu nevével jelzem, egymás mellé sorakoztatva. Pejoratív volta miatt a sváb kifejezést nem, helyette a német, vagy népi német elnevezést használom, mindkettőt a
magyarországi német nemzetiségre értem. Természetesen a beszélgetésekben – ha a kifejezést használta az interjúalanyom – ezt
nem változtattam meg.
Élethelyzetek szempontjából a németeket különböző módon érte a földreform és annak intézkedései.6 Az első élethelyzet az
1944/45-ös menekülésből és kényszerevakuálásból való hazatéréskor érte az egyes alanyokat, amikor pusztán az otthonukból való távolmaradás miatt elkobozták a vagyonuk egy részét. A második az összeköltöztetés, amikor a németországi (vagy magyarországi) telepítésre ítélt falvak német lakosságához költöztették be a
földigénylőket. A harmadik, a belső (falun, vagy megyén belül),
más néven az „anyanyelvesek” telepítése, amikor belső migrációra

5

6

Jelen dolgozatban idézett beszélgetések magyar nyelven zajlottak. Az interjúkat az olvashatóság és a tanulmány keretei miatt szerkesztettem, természetesen a tartalmukon nem változtattam és igyekeztem megőrizni az
interjúk sajátos nyelvezetét is.
Mivel az alábbi tanulmányomban az emlékezet segítségével azt igyekszem
megmutatni, hogy ezekben a falvakban a földreform és a későbbi telepítések összefüggő jelenségek voltak, ezért az 1946–1948 közötti kényszertelepítési akciókat is ennek fényében kezelem. Véleményem szerint a földreform szociokulturális intézkedéseinek dimenziói ezekben az eseményekben, „következményekben” éltek tovább.
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kényszerítik a német ajkúakat.7 Munkámban csak olyanokat idézek meg, akik akármilyen formában is, de elkerülték az 1946 és
1948 közötti németországi kényszermigrációt. E tematika alapján
15 interjút választottam ki a Vértes, a Gerecse, a Bakony, a Balaton-felvidék és a Moson német kultúrtájain gyűjtött anyagból.8
A hangsúlyt elsősorban arra szeretném helyezni, hogy milyen eltérő élethelyzetben érte a végrehajtás a németeket, akiket ez az esemény érintett. E helyütt a földreform végrehajtását csak a német
nemzetiség jogkorlátozó kontextusában vizsgálom, nem térek ki a
rendelet és a törvény genezisére, a végrehajtás (más telepítési akciókkal összefüggő) mechanizmusainak megvilágítására.9 Célom, hogy
ezeknek a kutatásoknak nyújtsak adalékot forrásközléssel és elem7

8

9

Az „anyanyelvesek” belső telepítését a 12.200/1947-es kormányrendelet, a
12.330/1945-ös M.E. rendelet, valamint módosításai tették lehetővé. 1947.
október 28. Magyar Közlöny. 245.
Települések szerinti eloszlásban: 4-en Baj, 1-1 Dunaszentmiklós, Csolnok
(Komárom-Esztergom megye), 2-2 Mór és Ganna, 1 személy Kimle (GyőrMoson-Sopron megye), 1-1 személy Hidegkút, Németbánya, Balatoncsicsó, Márkó (Veszprém megye) községben születtek és 2 személy kivételével az interjú készítésekor is ott éltek. Közülük 9 férfi, 6 nő. 3 személynek felsőfokú, 4 személynek középiskolai, 8 személynek általános iskolai (6 elemis vagy 8 osztályos) végzettsége volt. Szüleik fölműveléssel
foglalkoztak, 1 személynek 100 holdon felüli birtoka volt. Gyermekkorukban 2-3 generáció élt együtt, általában 2 bútorozott szobán és 1 konyhán osztoztak. Mindannyian német anyanyelvűnek mondták magukat,
többségében németnek, vagy svábnak tartották magukat, ám ez utóbbit
többen kikérték maguknak. 1 személy franknak mondta magát.
A rendelet és a törvény kialakulásáról és végrehajtásáról: Szakács Sándor:
A népi demokratikus agrárfejlődés kezdetei Magyarországon 1945–1948.
Bp., 1971. Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon – Demokratikus és szocialista agrárátalakulás. 1945–1961. Bp., 1972. Vonyó
József: A földkérdés és a nemzetiségi kérdés szerepe a magyarországi németek elűzésében. In: Egy monolit rendszer árnyai. Pécs, 2012. 43–63.
Gonda Gábor: Kitaszítva – Kényszermigráció, nemzetiségpolitika és földreform németek által lakott Dél- és Nyugat-Dunántúli településeken. 1944–
1948. Pécs, 2014.
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zéssel, ismerve a tematika kereteit és lehetőségeit.10Az életszituációktól függ, hogy egyes események megítélése milyen minőséget képvisel, ezért elemzésem fókuszában a motivációk és stratégiák állnak.
Az elbeszélők addigi életükben zárt – többségében németek
lakta – településeken éltek, társadalmilag hierarchikus közösségben. A mindennapi életüket a munka (földek művelése), a piacolás
és a vallási élet határozta meg. Falvaikat csak a kereskedés és a zarándoklatok kedvéért hagyták el. Ezeket a személyes és kulturális
kötöttségeket a háború eseményei törték meg. A frontszolgálat, a
kényszer SS-sorozás, illetve helyenként a szovjet kényszermunkára deportálások már elsősorban nemzetiségi mivoltuk miatt büntették a németeket. Egzisztenciális törésnek az számított, amikor a
családi közösség életminősége került veszélybe; a háború fokozódó fenyegetése végül telepítésekben és evakuálásokban csúcsosodott ki. 1944. december 5-én a Volksdeutsche Mittelstelle (VOMI)
kérésére az Országos Elhelyezési Kormánybiztos (Kisbarnaki Farkas Ferenc vezetésével) engedélyt adott a német nyelvű lakosok
kitelepítésére. 11 A Harmadik Birodalom már 1939-ben meghirdette a „Heim ins Reich” mozgalmat, amely a német „népforgácsok”
hazatelepítését szorgalmazta. 1944-ben a frontmozgások égetőbbé
tették a kérdést, októberben az erdélyi területekről indult meg az
evakuálás. Elsősorban a Volksbund híveit és tagjait szállították el
önkéntes alapon, de december és március között már kényszerintézkedésekkel a frontvonal teljes etnikai kiürítése lehetett a cél. A
népi németeket elsősorban cseh és osztrák területre deportálták,
valószínűleg az adott terület etnikai megerősítése céljából.12 A né10

11

12

Gyáni Gábor: Emlékezés és Oral history. In. Gyáni Gábor: Emlékezet,
emlékezés és történelem elbeszélése. Bp., 2001. 128–144.
Forrás: Sorsforduló – Iratok Magyarország felszabadulásának történetéhez
1944. szept.–1945. ápr. I. köt. Szerk. Karsai Elek – M. Somlyai Magda.
Bp., 1970. 125.
L. Spannenberger, Norbert: A magyarországi Volksbund – Berlin és Budapest között. Bp., 2005. 353–380. és Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund, Bp., 1978. 336–351.
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pi német falvak lakossága nem akarta elhagyni otthonát. A budapesti ostromgyűrű bezárulta, illetve a Konrad hadműveletek eredményeképpen a németek erélyesebben kényszerítették elsősorban
a frontvonalakon lévő falvakban az evakuálást.13 Megfigyelhető az
elbeszélésekben a vagyon szerepének jelentősége, mint az elhurcolás indoklása. A később elszenvedett vagyoni korlátozások projekcióját fedezhetjük fel ezen kijelentésekben. Amíg Baj községben három hullámban történt ez a kitelepítés, addig Dunaszentmiklóson14 egy deportálás volt. Az első transzportot Ausztriába,15
a második kettőt Csehországba szállították. A beilleszkedésről kevés emléket őriztek meg, de Ausztriában és Csehországban is egyaránt megkülönböztetésben volt részük a telepítetteknek. 16 Egyes
elbeszélésekben élesen megjelenik a leértékelődés, a konfliktus a
többségi társadalommal szemben, annak ellenére, hogy nyelvi kü13

14

15

16

Részletesen a Konrád hadműveletről: Számvéber Norbert: Konrad 3 Páncéloscsata Budapestért. Bp., 2001. http://mek.oszk.hu/05000/05069/html/
(utolsó letöltés: 2015.04.19). Kevés szakirodalom szól az evakuálásról:
Rácz István: Tavasz a Bakony felett. Pápa. Kézirat. 1970. 30–35. Grósz
András: Menekülők és internáltak – Budaörs a második világháború végén. In. Jogfosztások Budaörsön. Szerk. Grósz András, Budaörs, 2010.
47–76. Kroner Michael: Umsiedlung und Flucht von Südostdeutschen im
Zweiten Weltkrieg. In. Südostdeutsche Vierteljahresblätter. 53. (2004)
332–346. Lemberg, Hans – Franzen, K. Erik: Elűzöttek, Bp., 2001. Gonda
G.: Kitaszítva, i. m. 42–43.
„Ez ’45. január 15-én volt. Csehországba vittek. Prágától nem messze,
Klattauba (Klatovy), onnan 20 km-re volt egy falu, Planice, ott voltunk elszállásolva. Kilenc napig tartott az út, mire kiértünk tetvesesek voltunk.
Egy iskolában laktunk, aztán a háborúnak vége lett. – 1933:N:12: Gerecse:
Dunaszentmiklós.
„Az első front után, vízkeresztkor a németek ürítették ki a falut, elvittek
minket Ausztriába. Először Tatára mentünk a nagyállomásra, s onnan Korneuburgba vittek minket, az nincs messze, Bécstől 20 kilométer. Ott már
voltak baranyaiak, tarjániak, mindenhonnan.”– 1925: N:20: Gerecse:Baj
„Oda jöttek a ruszkik, aztán mentünk koldulni. Azt mondták nekünk az
osztrákok, hogy „miért nem maradtatok otthon, ti magyar cigányok?!” –
1925:N:20: Gerecse: Baj. „Ott már [Csehországban] haragudtak ránk,
mert svábok voltunk.” – 1928:N:17: Gerecse: Baj
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lönbségek nem adódtak. A közösség szétzilálódásáról itt is találhatunk jelzőket, ezt a kaotikus állapotot csak a hazaköltözés változtathatja meg.
A hazatérés motivációja is különböző módon jelenik meg. Fenyegető előkép volt, hogy több embertől hallották a németek megkülönböztetését Magyarországon. Az interjúadók többsége gyermekkorú volt az eseményekkor, ezért szülői döntésként írták le a
hazatérés motivációját.17
A megérkezés azonban nem várt fordulatot eredményezett. A
földreform egyik sajátossága volt, hogy a német falvakban a nem
otthon tartozódókat vagy volksbundistáknak, vagy hazaárulóknak
nyilvánították.18 Mivel a törvény a telepítést is lehetővé tette (32. §),
ezekbe a házakba 1945 nyarán toborzott igénylőket helyeztek. Mire hazatértek az evakuáltak, addigra új birtokosokkal találták
szemben magukat. Többen a meglepetés erejéről számoltak be, elbeszélésük érzelmi töltöttségűek: az egzisztenciális biztonság viszszaszerzésének narratívája jelenik meg (hazatérünk- házba értünk).
Ám a vagyoni jogfosztás megakadályozza a háború előtti ideális
állapot visszaállítását. Ez reflexióval is párosult, a „másoknak, [...]
még megvolt a ház” mondat jelzi, hogy az alany saját családjának
sorsát drasztikusabbnak gondolja, mint sorstársaiét. Az elkobzásmegkapaszkodás elbeszélésében a megérkezés éjszakája az origó,
az elbeszélő rendszeresen visszatér ehhez az eseményhez, mint
megpróbáltatásai kiindulópontjához. Az új beköltözőkről azonban
nem kapunk jellemzést, azt elsősorban a felvidékiekről, a szlovák–

17

18

„Nesselbachba érkeztünk Pünkösd hétfőn, itt barakkokba kerültünk és ott
laktunk novemberig. Mi főztünk. Azt mondta az egyik, hogy most van egy
lehetőség, hogy haza lehet menni, de magukat nem fogadják szívesen,
mert olyan hírek vannak, hogy a svábokat visszatoloncolják. De a mamák
sírtak, hogy haza kell menni. Az amerikaiak beraktak minket marhavagonokba és jöttünk.” – 1935: N:15: Gerecse: Baj
Idézi Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése 1945–1960.
Bp., 1988. 42.
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magyar lakosságcsere-egyezményben létrejött telepítésben résztvevőkről mond az alany.
„Hazafelé magyarokkal együtt jöttünk, azt mondták, hogy ez a
vonat Pestig megy, csak itt-ott állt meg [a forgalom miatt]. Amikor odaértünk [Baj], már sötét volt, kinyílt a két ajtó és mi mindent ledobáltunk. Ez ’45-ben december 7-én volt, mert akkor volt
imádságos nap a templomban és én rögtön átszaladtam [hálát adni]. K. Anna néni hozott minket haza, miközben beszélt, elhaladt a
házunk előtt és nem állt meg. Kérdezte az anyám, hogy Náni pázl,
hát mi itt lakunk, miért nem állt meg? Azt mondta, hogy nem
akarta az úton mondani, de már bent lakik egy kommunista. Éppen
így mondta. [...] Ezek olyan nagy valakik voltak. [...] Akkor már
sok telepes volt itt, de nem szlovákok, hanem a környékről jöttek,
a monoriak, az alföldről jöttek először. A mi házunk új volt és
ezért valaki gyorsan megkapta. [...] Akkor a nagymamához mentünk lakni, aztán B.-éket is oda telepítették a nagymamához. Kukoricát ettünk és földes kamrában aludtunk a négy testvéremmel.
Bent a szobában mostuk az ágyneműt.[...] Mi tíz helyen laktunk
ezután, mert sehol se volt jó helyünk. [...] Munkát se adtak. A barátnőmmel, a Hildával mentünk volna munkaközvetítőbe, mondtuk, hogy úgy szeretnénk dolgozni a szőnyeggyárban, vagy hol, de
azt mondták, hogy maguk háborús bűnösök. Ha valaki 15 éves, az
hogyan lehet háborús bűnös? Aztán az urakhoz mentünk szolgálni.
Később jöttek a Szímőiek.19 1947 virágvasárnapján volt, emlékszem, akkor vették el a többi bajiaktól az otthont.[...] Kimentek az
utcára egy batyuval és valaki felment a templomtoronyba, meghúzta a harangot, hogy a bajiak most koldusok lettek.[...]”20
A németországi evakuálásból hazatért németek narratívája a
megérkezés (hazaválasztás) és a vagyonelkobzás köré csoportosul.
Az egyes narratív elemek a megfosztás-visszaszerzés oppozícióját
emelik ki, és kizárólag negatív színben tüntetik fel a „telepeseket”,
19

20

Magyar nemzetiségű község a mai Szlovákia területén, Érsekújvár mellett
fekszik.
1931:N:15: Gerecse: Baj
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főleg a Csehszlovákiából kitelepítetteket. A figyelmeztetések ellenére a hazatérés, a ház visszavásárlása mellett megjelenik az, hogy
a telepesek nem tudtak a földdel bánni. A Csehszlovákiából hazajött népi német családot ugyanolyan ellenszenv vette körbe itthon
is, mint a kényszermigrációban. Az „otthontalanság” és a telepesektől elszenvedett megkülönböztetettség érzése mellett szerepet
kapott az emberségesség is, ami a kapaszkodás első jelének tekinthettek. Többen számolnak be arról, hogy a földosztás valójában korlátlan rablás és hatalmi visszaélés volt.
„Mi csak szeptemberben, az utolsóként jöttünk haza, minden
üres volt és mindenhol telepesek voltak. Ezek különböző transzportok voltak, jöttek mindenfelől a Dunántúlról, aztán az utoljára a
Szőgyéniek21 1948-ban. Ki lett hirdetve, hogy itt üresek a házak és
idejöttek. Ha már egyszer itt voltak, nem mentek el. Az új vezetőség is belőlük került ki, még írni se tudtak jóformán.[…] Minket
nem költöztettek ki a házból, de sokat igen, és ezeket be kellett fogadnunk. Hozzánk H. bácsi jött, ő nem volt rokon. Akik jöttek,
azok is foglalkoztak földdel és akkor a mi földünket államosították
[...], földalap lett belőle. Ekkor már nem volt a mienk. S akik jöttek, ezeknek lett szétosztva. [...] Az M. nénit is felszólították, hogy
azonnal hagyja el a házát, ő pedig nem ment ki, mert a férje katona
volt, de nem jött vissza, pedig várta. Ő azt mondta, hogy nem
megy. Az volt, hogy az egyik ajtón kivitték a cuccokat, ő pedig a
másik ajtón visszahozta, közben azt ismételgette: „Férjem a hazámért, én a házamért”. S akkor megütötték a M. nénit. S ezt egy telepes látta, aki jobban a svábok… szóval oda húzott, látta, hogy
ártatlanok, s akkor feljelentette. Hát ez nem volt egy szép dolog.
[...] Svábok voltunk, az volt a baj, de hát tehetünk mi róla?[...]
Kuss volt a nevünk.[...] Azokat is éppúgy kitették a házából, aki
Volksbund volt, mint aki nem.” 22
Az 1944 végi és 1945 eleji német kényszertelepítésekben
résztvevők egy számukra ellopott otthonba tértek haza. Számukra
21
22

A határhoz közeli falu a párkányi járásban, ma Szlovákia.
1933:N:12: Gerecse: Dunaszentmiklós.
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ezt jelentette a földreform. A frontot itthon átélő német falvak lakói azonban másképpen élték meg az eseményeket. Az elbeszélésekből arra lehet következtetni, hogy a falvakban érezték a „svábkérdést”, amely főleg vagyoni kérdésként csapódott le. Az interjúalanyok gyermekként élték meg a vagyonelkobzásokat, de történetükből kiolvasható, hogy a szülők stratégiája nem az volt, hogy
megmarad-e a vagyonuk, hanem el akarták kerülni, hogy az országból ne űzzék ki őket Németországba. Természetesen az, hogy
minél később telepítsék ki őket a házukból, szintén cél volt. Egyik
formája ennek az, hogy a népi német falvakban már korán megtörtént a rátelepítés, s ez is bizonyítja, hogy a németek általános elűzése már 1945-ben napirenden lehetett.23 Ám, amikor egy egész
község felmentést kapott (pl. Csolnok a bányászata miatt), akkor
ezeket a telepeseket tovább költöztették. A bizonytalanság tehát
nem csupán a németek és a beköltözők egzisztenciájában jelenhetett meg, hanem a végrehajtó hatalom szervezettségében is.24 A
földreform intézkedései itt is összeolvadnak az emlékezetben, a
nemzethűségi vizsgálatokkal és a kitelepítési rendelkezésekkel.25
23

24

25

A kollektív bűnösség elfogadásáról l. Tóth Á.: Telepítések. i. m. 278–291.
Az 1945 előtti „svábkérdés” vitáiról: Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege – Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon. Pécs–Bp., 2013. 248–282. és 478–481.
„Először is a Dunakanyarból érkeztek magyarok. Lehetett vagy 20 család.
S akkor valakiknek ki kellett jelölnie a svábok házát, földjét, szőlőjét,
hogy elvegyék. [...] Akiktől elvettek, azok nem voltak volksbundisták,
mert akinek volt egy kis vagyona, az nem volt tag. […] A hely kelletett, a
föld, a ház. […] A kitelepítési lista utoljára 1948 tavaszán volt itt Csolnokon kifüggesztve. Sok százan voltak rajta, köztük én is. [...] Aztán ezek a
[telepesek] mind elkerültek Tátra, oda telepítették őket, mert a bánya miatt
felmentették a falut. Akkor már a magyar kényszertelepítés volt, akiket a
csehek kitelepítettek, és azok jöttek a helyükre. Két sváb család van, aki
nem vásárolta vissza Csolnokon a házát.” – 1925:F:20: Gerecse: Csolnok
A Népgondozó Hivatal hatáskörét az 1945. július 1-jén kiadott 3820/1945
M. E. rendelet növelte meg, amelyben a svábok múltbeli tetteinek felülvizsgálatát kezdték meg. 4 kategória volt: Volksbund vezető, tag, támogató, kívülálló.
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Kutatásaim egyik célja volt, hogy azokon a településeken is interjúkat készítsek, ahol erős magyar (református) őslakossággal élt
együtt a helyi németség. Az alábbi narratíva a segítőkészséget mutatja meg az őslakos magyarság részéről. Ismét visszatér a „statáriális” jellegű elbeszélés, amely az új hatalom korlátlan (személytelen) uralmát írja le, illetve a kulturális-társadalmi különbségeket,
melyek eszkalálódtak is. Szintén az „önigazoló”, „helyes viselkedés” narratívájához tartozik, amikor a konfliktust is vállalták a vagyon egyes részeinek visszaszerzésében: „küzdelemtörténet” ez,
ahol az ellenségek a „kommunisták”. Ez utóbbi jelző nem a rendszert, hanem mindazokat jelenti, akik származási, vagyoni megkülönböztetéssel éltek az elbeszélő közösségével szemben.
„Jöttek a telepesek, hozzánk Tiszaföldvárról költöztek be. [...]
Kiválasztották maguknak a házat és az övéké lett. A tanács biztosította nekik, hogy beköltözhetnek. Jött egy házaspár, két gyerek
meg egy öregasszony egy szekéren, azt mondták, hogy a mai naptól kezdve minden a mienk. Mi maradhattunk egy szobába. [...]
Megcsináltuk a földön a munkát, vetettünk, betakarítottunk, aztán
ezek fogták és bezárták a terményt, mi meg semmit sem kaptunk.
[...] Egyszer azt mondta az apámnak, hogy mutassa meg, merre van
a Kenderföld, mert ott is volt földünk. Az apám azt mondta neki,
mutassa meg maga, hiszen már jobban tudja, mint én! Ezután elmentek a rendőrségre, azt mondták, hogy a sváb megtagadta megmutatni
a földet, ez elég volt. Erre jöttek, behívták, becsukták és elvitték
Pestre az apámat. [...] Hazamentünk, hogy összepakoljunk egy kis
ruhát, a telepes hátul volt és a trágyát rakta fel szekérre. Amikor
meglátta, hogy viszünk el valamit, megkergetett minket vasvillával.
Ezt kaptuk. [...] Aztán dolgoztunk és dolgoztunk […] Vissza akartuk
vásárolni, de nem volt pénzünk. Akkor albérletben laktunk, aztán
kezdtünk építkezni. Az őslakos magyarok közül voltak olyanok, akik
segítettek. Volt az utcában tényleg olyan, akihez mehettünk és odavihettük a holmijainkat. Ők magyarok és reformátusok voltak. Azokkal voltunk így jobban és ők meg is őrizték a vagyonunkat.”26
26

1936:N:9: Vértes: Mór
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A kitelepítés, a valódi elűzés érzése volt. Annak ellenére, hogy
nem Németországba hurcolták az egyes települések lakóit, ez az
érzés ugyanazt a biztonságérzet-vesztést okozta, mint a kitelepítésnél. Az alábbi elbeszélésben hármas egység fedezhető fel. Az
első jogfosztásból való megszabadulás (országon kívüli elűzés), a
megkönnyebbülés, majd a mégis elszenvedett vagyoni jogfosztás,
a kitelepítés (belső telepítés). A második egység az új helyzetben
való megkapaszkodás, a harmadik pedig a vagyon visszaszerzése,
a ragaszkodás a házhoz. Két jellegzetességet fedezhetünk fel. Az
egyik, hogy nevesítést kapnak azok a telepített németek, akiket
nem Németországba szállítanak, hanem más területekre. Ők az
„anyanyelvesek”, akik anyanyelvük miatt „csak” vagyonukat veszítették el. Ezeknek a telepítéseknek az a céljuk, hogy a németeket széttelepítsék – ahogy az elbeszélésekből is látszik – a jól termő, nagy határral rendelkező falvakból a rosszabb minőségű határral rendelkező településekre irányítsák őket. A földreform, valamint a különböző telepítések hatására a falvak gazdasága felborult. A szakemberek hiánya megnehezítette a falvak működését.
Amikor megindult a tsz-szervezés, több telepes család is elhagyta
juttatott házát, így azok a németek, akik ragaszkodtak egykori lakhelyükhöz, visszatérhettek, ha beléptek a tsz-be. Az elbeszélésekben ez a felismerés „előregondolkodásként” jelenik meg. A tszcsbe azért léptek be, hogy elkerüljék a kulákosítást, vagy visszaszerezzék az otthonukat.27 Gannai visszaemlékezőm elbeszélésében a
27

„’48-ban minket falun belül deportáltak, egy ember maradt a házában, a
többiek mind ki lettek szórva. A tanítónőnek két szobája volt és oda telepítettek minket, egy mestergerendás szobába meg egy füstös konyhába. Ez
volt a mi kezdődő életünk. Ez nem egy tudatos telepítés volt. Az történt,
hogy a Rajk László – akit felakasztottak – azt mondta a Kupiaknak, hogy
ugyan már foglalják el a gannaiak üres házait, birtokait. Kupról 4-5 magyar família jött át, ez csak részben volt sváb falu. Ezek nyakas reformátusok voltak. A gannai svábok elmentek, aztán aláírták a tszcs-t és visszajöttek [Toldypusztáról, Farkasgyepűről]. Egyszerűen történt ez a kitelepítés,
ujjmutogatással. Volt egy Nemzeti Bizottság, ők döntötték el. A földjeink
közül csak azt vették el, ami a nagyapámé volt, 12 hold, az apai rész
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megtalált otthon, a megfeszített munka és a visszanyert egzisztencia érezhető ki. Voltak, akik másik magyarországi német faluba
kerültek, de a beilleszkedés és az idegenség érzése párosult azzal,
hogy a személytelen hatalom a földművesek ellen volt. 28 A visszaköltözés motivációját a „beszolgáltatásokkal” indokolták. A vonzások és taszítások sémája itt is megjelenik, amelyben a külső erők
(személytelen hatalom, kitelepítés, idegen környezet) és a belső
erők (család, házasság, vagyon visszaszerzése) feszülnek egymásnak. Azokon a településeken, ahol kettős telepítés (földreform és
elűzés) is lezajlott, a summás költözőket „beltelepesnek” nevezik,
megkülönböztetve őket a máshonnan (pl. Felvidékről) települtektől. Az „otthon se voltunk, de ott se voltunk” az idegenség érzésének megnyilvánulása, a társadalmi feszültséget jelzi. A „telepes”
narratív séma itt azért hasad meg, mert mentalitásban és szakértelemben is különböztek egymástól a telepítettek.
„A telepítés 1946. június 5-én volt Németországba és aztán
’48. január 25-én a DDR-be vittek embereket. Bennünket pedig
február 2-án egy lovas kocsival szállítottak el […] Én az első telepítés után mentem férjhez. A nővéremet elkísértem Pápára [a kitelepítéskor], mikor visszaértem, már nyitva volt a házunk ablaka és
bent lakott valaki. Ezek Borsodból és Kupról jöttek, fiatalok voltak, éppen összeházasodtak, nem volt nekik sehol helyük. Amikor

28

megmaradt. Tudtunk tovább gazdálkodni, amíg nem jött a tszcs. De itt is
le kellett pattintani a földeket, hogy ne számítsunk kulákoknak. A tsz kényszer útján alakult meg, mert a helyi emberek uradalmi cselédek voltak, mindenhez értettek, csak szervezőképességük nem volt. Itt a borsodiakkal volt a
baj, azok adták ki a tanácselnököt és azok szinte mindenben hallgattak rá.
[…] Gyakorlatilag szedett-vedett embereket kellett a svábok hullámhosszára
ráhangolni. A svábok úgy kerültek be a tsz-be, hogy visszajöttek Gyepűről.
[...] Elindult egy előre gondolkodás, de ’56-ban a tsz szétoszlott, mindenki
ki lett fizetve, aztán ’59-ben újra tsz lett, de ekkor már rájöttek arra, hogy
mivel ezek a földek nem túl jó minőségűek, hosszabb távon melléküzemágakat kell alapítani. – 1949:F: Reflexív: Bakony: Ganna
A veszprémi területeken Fenyőfő és Lókút volt az a felvevőhely, ahová a
legtöbb „anyanyelves” érkezett.
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elmentünk, anyadisznónk volt, meg 8 süldőnk, 28 liba, tyúk, kacsa, gabona, kukorica, rozs. [...] Egy Csányi nevű telepes, aki
Kúpról jött, ő kapta meg. [...] A süldőt a szomszédnak adtuk [...],
néhány bútort még el tudtunk hozni, mert a telepes gyűlésen volt,
aztán hazajött, azt mondta, hogy többet be ne tegyük a lábunkat,
maguknak semmi keresnivalójuk nincs itt. El kellett hagyni a lakást, de biztosítottak a szüleimnek helyet Farkasgyepűn, a püspökség gazdaságán. De nekünk nem, így 3 családdal kellett együtt élnünk. 3 hónapig laktunk egy szobában, aztán a többi cselédház
megürült [mert azok elmentek] és akkor mindenki átköltözött,
egyedül maradtunk. Ugyanazt a mezőgazdasági munkát végeztünk
ott, csak cselédként. De ha ott az orvoshoz mentünk, nem kellett
fizetni. Én gyümölcsfákat metszettem. [...] Később egy felvidéki
költözött a házunkba [...] 1951-ben államosítva lett a farkasgyepűi
püspökség gyümölcsöse [...] Arra gondoltunk, hogy talán most
már haza is mehetnénk, ha beállnánk a tsz-be, ha a tsz tagságot
aláírnánk. Ők szívesen vették, hogy beálltunk a Roham tsz-be és
akkor visszajöhettünk, de nem a házunkba, hanem édesanyám szülői házába, mert az üres volt. A gannai svábok kinevettek minket.
Mi csak magunkat vittük be, ezért kaptunk egy házat. 1955-ben
azt hallottuk, hogy a felvidéki, aki akkor a mi házunkban lakott, az
Gödre költözött, de mindent elvitt magával, még a disznóólat is.
Akkor a férjem felment Gödre és drága pénzért, 40 ezer forintért
visszavette a házat. [...] A legnagyobb hátrány az volt, hogy egyetlen egy fillér földjáradékot nem kaptunk. […] A telepesek nem
voltak ellenségesek, együtt nevettünk, együtt vicceltünk, csak azzal nem, aki elvette a házunkat.29
„A telepítésről egyszer csak azt lehetett hallani, hogy már befejezték [...] Összeírások mindig voltak, hol lekerültünk, hol felkerültünk rájuk [...] Mi „anyanyelvesek” voltunk, ami azt jelenti,
hogy svábok vagyunk. A Németországba való kitelepítés 1948 áprilisában volt, minket meg május 25-én vittek át Lókútra. [...] Először kidobolták, hogy ki van rajta a listán, kinek kell menni. Jött
29

1930:N:18: Bakony: Ganna
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egy orvos és megnézte, hogy ki beteg, ki nem [...] Itt csak a vagyon köllött. [...] Azt mondták, hogy a felvidékről ide lesznek telepítve magyarok, de nem volt már hová, mert azoknak a németeknek a házaiban, akik elmentek, már laktak. Voltak olyanok,
hogy belső telepesek, így hívtuk őket, ezek Litérről és Gyulafirátótról jöttek. [...] Kaptunk Lókútról egy házszámot, hogy erre a
helyre kell átköltözni. Mindent el lehetett vinni, egy felvidéki jött
a helyünkre. Már április 15-én itt voltak a telepesek, B.-nek hívták, ők is hoztak mindent magukkal. Ők mindig azt mondták, hogy
maradjunk otthon, keresnek majd egy másik házat, ami üres. De
nem történt meg és mink se találtuk a helyünket és ők se. Otthon
se voltunk már, de ott se voltunk. Két szoba volt, ezen osztoztunk,
amikor főztünk, be kellett osztani. [...] 21 családot telepítettek oda.
Nem kapott senki segítséget, csak papíron. Ott kaptunk földet is,
tehát igazából csereingatlan volt, de ne gondolja, hogy első osztályú föld volt. [...] Először meg kellett szokni, mert megszökni nem
lehetett. Mikor innen elindultunk, itt már nem volt szabad svábul,
mire megérkeztünk oda, ott már nem lehetett másképp [mint németül] beszélni, de más volt a kiejtésük. [...] Két öregasszony lakott a házban, azokkal kellett együtt laknunk. [...] ’52-ben sikerült
visszaköltözni. Az uram elment a vasútra dolgozni, csakhogy gyarapodjunk, hogy hazaköltözzünk. A férjem is hidegkúti volt, földműves, már itt találkoztunk, de Lókúton házasodtunk össze ’51ben és az volt a célunk, hogy hazamegyünk. Szabadulni akartunk a
földtől, s beadtuk az államnak, a tsz-nek. Azt mondták, hogy állatgondozást kellene vállalni, s akkor kapnánk egy tanácsi lakást. Bikákat kellett kezelni, féltünk tőlük, még ezt is elvállaltuk, hogy
haza tudjunk jönni. Akik megkapták a házunkat, nem költöztek ki,
de nem volt a nevükön. Lókúton még azt is megcsinálták, hogy
ügyvédekkel meghamisították és visszaíratták a maguk nevére a
svábok a házakat, akiktől elvették.”30
A mintavételül szolgáló régióban több településen is félbe maradt, vagy meghiúsult a földosztás és az ezzel kapcsolatos telepíté30

1928:N:20: Balaton-felvidék: Hidegkút
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sek. A következő két narratíva két vegyes nemzetiségű (Kimle:
német–horvát és Balatoncsicsó: német–magyar) település eseményeit mutatja be. A földreform – mint azt láttuk – hátrányban részesítette a német nemzetiségűeket, mégis a többségében németek
által lakott falvakban a Földosztó Bizottság népi németekből állt
és németek kaptak földeket. E bizottságokat később feloszlatták és
új földosztást rendeltek, ahol már új telepesek új földeket kaptak.
Azoktól a német gazdálkodóktól, akiktől ekkor sem vették el a
földet, később a termelőszövetkezetbe (tsz) akarták bekényszeríteni, néhányuk alapítóként is részt vett a szervezésben. A föld megtartásának több lehetősége is volt. Az egyik, a valamelyik demokratikus pártba való belépés, másik a földek felosztása. 31 A következő két narratíva szintén a vagyonfosztás (taszítás)- megkapaszkodás (vonzás) sémája szerint épül. Mindkét alany jelentős földbirtokkal rendelkezett, egyikük családja elveszítette, másikuk megosztotta birtokát. Mindkét esetben megjelenik a többször említett
hatalom jelképe, amely e helyen visszahúzódik, és nem erőlteti a
további jogfosztásokat. Ezért lehetséges az ellenállás, amely kitart
a lakosságcsere, a felvidéki magyarok betelepítéséig.
„[A felszabadulás után] mindjárt elkezdődött, hogy ki hova tartozik, ki hogyan kap földet. Mi csak úgy hallottuk, hogy Csicsóban megalakult a földosztó bizottság [...], olyan emberek voltak a
31

„A kormány rábírta a püspökséget, hogy földosztást kell csinálni. Először
4 holdat, 6 holdat adtak ki mindenkinek, nekem is. Volt, aki a négy holdat
nem tudta megváltani, átadta a másiknak és így lett valakinek 12, vagy 20
holdja. Édesapám bíró volt, ’52-ig nem tudták eltávolítani, aztán jöttek a
telepesek, [...] 15-15 család érkezett Felsővadászról. Ezek summások voltak, volt egy vezetőjük, L. János. Szeretett inni. Csináltak egy jegyzőkönyvet és beárulták apámat [valószínűleg] azért, mert cséplőgépe volt. ’48ban elvették a cséplőgépet, a traktort.[...] Aki nem lett kitelepítve, azt kidobták a házából. Bándról jöttek svábok is, „anyanyelvesek”, akiket áttelepítettek, de mind visszament. Aki nem, az [Bakony]Jákóra költözött. [...]
Beléptem a Szociáldemokrata Pártba, valamilyen pártnak tagja akartam
lenni, de nem fizettem tagdíjat, aztán kiléptem.”–1923:F:23:Bakony:Németbánya
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tagjai, akiknek nem volt semmijük se, de volt közöttünk egy kántortanító. [...] Nem kedvelte a svábokat. Többek között kiemelte
azokat az embereket, akiknek nem volt birtokuk és bevette őket
bizottsági tagnak. Egy baj volt, nem volt mit felosztani. Volt itt 7
család, akik volksbundisták voltak és nem mentek el a háború
alatt. Csakhogy ezek közül volt olyan is, akinek ipara volt, az ipart
nem lehetett felosztani. Balatonfüreden végül rájöttek, hogy
Veszprém közelebb van, ezért azt a járást átcsatolták Veszprém
megyébe, de a Szentantalfai körjegyzőséget meghagyták, így mi
Zala megyében maradtunk. Így a Földosztó Bizottság nem tudott
működni, mert majdnem mindentől távolt volt. Füreden is jelentkeztek földért, de nem kaptak, mert művelni kellett volna nekik és
ők nem voltak parasztok. Még a csicsói magyarokat se tudták kielégíteni. Lényegében két pincét szétosztottak a „nincsteleneknek”, akik úgy tüntették fel, hogy ők ezt megvásárolták. Ők helybeliek voltak. Megalakultak a pártok. [...] A Kisgazdapárt nem
foglalkozott ezzel a földdologgal, a Nemzeti Parasztpárt támadta a
svábokat, azok kezdeményezték a kitelepítést 1947-ben. Írtak egy
cikket egy újságban arról, hogy legyen telepítés.32 A Szociáldemokratákra szavaztak az iparosok, a kommunistákból került ki a
Földosztó Bizottság. [...] Gyakorlatilag ennek a földreformnak
semmi hatása nem lett. Akik kaptak, azok csak szőlőket kaptak és
azt művelték is. Igazából az egyházi földeket vették el és ahhoz
erdő tartozott, amiből Monostorapáti székhellyel megalakították az
Állami Gazdaságot. [...] 1945-ben hallottam, hogy a németeket kitelepítik, de ez megállt Tótvázsonynál. Itt másfajta telepítés volt, a
gazdagabbtól elvették a házat és a szegény embert telepítették be.
Tőlünk akartak volna, de nem vettek el sok földet, mert a családot
megosztottuk; a nagyszülőket kitelepítettük a szőlőbe, így lecsökkent 10 hold alá a föld. Elsősorban a szőlőt akarták elvenni. [...] Itt
a Nivegy-völgyben ez az egész összeolvadt, bármilyen módosabb
ember volt, azt ki akarták vágni. Akiktől elvettek valamit, azok
32

Az interjúalany a következő cikkre gondolt: Kiss András: Sváb-világ Balatoncsicsón. Valóság 3. (1947) 823–827.
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később visszavásárolták, mert felosztás után parlagon maradt a
föld, s ez állami tartalékterület lett. Akár volksbundos volt, akár
nem, megvehette az államtól. Ebbe az apám is beleesett. Apámtól,
mint nemzetiségitől elvették a 10 hold fölötti földjét, ezt visszavásárolta és ’48-ban emiatt megint túl sok földünk volt, ezért elajándékozta, átíratta. Aztán, amikor megint lehetett venni az ’50-es
években, akkor megint sok lett, akkor meg a tsz-be kellett bevinni.
Úgy kellett bevinni a földet, hogy ki sem volt fizetve. [...] Itt senkit nem bántottak a származása miatt.”33
„1945-ben a községháza elé mentek az emberek és közösen tiltakoztak az ellen, hogy gyűjtőtáborba telepítsék a német családokat. Beszédet tartottak és egy rendőr, aki ittas volt, dulakodni kezdett, erre lelőtték. Emiatt nem 50, hanem 20 családot telepítettek
csak ki. Először táborba, Mosonszolnokra vitték a svábokat. A házakat, még mielőtt a felvidékiek jöttek volna, nincstelen szomszéd
falubeliek foglalták el. Ha valamelyik ház nem tetszett nekik, akkor továbbálltak. [...] Ők valamiért nemcsak a helyi lakosokkal, de
egymással is távolságtartóbbak voltak. Megkapták egy 150 holdas
paraszt embernek a házát és nem művelték, hiába volt erdeje, felszedték a padlót és azt tüzelték el télen. Nekünk 100 holdunk volt.
Mivel a népszámláláson német anyanyelvűnek vallottuk magunkat, ezért teljes vagyonelkobzásban részesültünk. Elvették a földet
1945-ben és 1950-ben a családi házat is. Szeptemberben idejött egy
szakasz rendőr és azt mondta – úgy emlékszem olvasta –, hogy K.
István, maga többször fel lett szólítva, hogy hagyja el a házat, ez
idáig nem hagyta el, de most azonnal. Apámat és anyámat leültették a hokedlire, nem nyúlhattak semmihez, ide jött öt-hat szekér, s
felrakták a holmijainkat. [...] A falu közepén volt egy 200 éves
tömött falú ház, élt benne egy felvidéki, nem tetszett neki, kiköltözött. Ezt kaptuk meg. Életem első élménye, hogy a parasztház
nagyszobájában, a kéményből kifutott egy patkány és befutott a
kályha hamuzó lyukába. Ha esett az eső, a lábosokat ki kellett rakni, mert mindenhol csöpögött a tetőből a víz. Nem volt kút, két
33
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évig a Duna mellől, egy forrásról hordtuk a vizet, amelyet apám
alakított ki. Csak egy kecskét vihettünk magukkal, de egy év múlva vettünk malacot és borjút is. Visszavásároltuk a házat, ez úgy
történt, hogy telekkönyvileg nem rendezték el a ház átírását. A
második szomszédunkban lakott egy főmérnök, M. Lajos, aki a
Szovjetunióban végzett. Ő meggyőződéses kommunista volt és
apám rendszeresen vitatkozott vele. Erre azt mondta, azon lesz,
hogy mi visszakapjuk a házat, az volt a célunk, hogy legalább egy
szobába bekerüljünk, mert akkor birtokon belül lettünk. [...] Kitalálták, hogy az a ház, ahova raktak minket, azt kultúrházzá akarták
átalakítani. Apám beleegyezett, de visszakérte a régi otthonunkat.
Egy szobát engedtek át, a konyha közös maradt, de hazamehettünk. [...] Két tűzhely volt, az egyiken főzött az anyám, a másikon
a másik asszony. [...] Apám azt mondta annak az embernek, aki ott
lakott, hogy Gyula, hát fiatalember vagy, hát miért nem „épülsz”?
Azt mondja, nincs pénzem. Hát akkor én adok neked, nem kell
nagy házat építeni, elég egy kicsi. Belement. Felépült a ház, ma is
megvan és mai napig jóban vagyunk a családdal. Mi kerestük,
hogy jó viszony legyen, mert ez egy pokol lett volna. A telket is
visszavásároltuk, mert én a helyi tsz-ben pozícióba kerültem. Cserébe nem kaptunk kárpótlást.” 34
1945 után a Magyarországon maradt német ajkú családok arra
törekedtek, hogy szocioökonomikus értékeik ne vesszenek el. Ez
főleg olyan településeken volt elsődleges cél, ahol nagy mezőgazdasági kultúra alakult ki, mint például a bortermelő vidékeken.
Nem csak az vált stratégiává, hogy a házak visszakerüljenek a tulajdonba, hanem a gazdaság is megmaradjon. A kollektív emlékezetben inkább az jelent meg, hogy a telepítettek közül a felvidéki
magyarok voltak partnerek a mezőgazdasági kultúra megőrzésében és fejlesztésében. A közös tsz a „kibékülés” helyszíne volt, hiszen az első és a második tsz-esítés már olyan erőszakos társadalmasítás volt a hatalom részéről, amely a többségi és a nemzetiségi
deklasszációt és jogfosztást egyaránt érintette. Más szóval, ezzel a
34
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társadalmi eseménnyel a magyar nemzeti és német nemzetiségi
narratíva újból egymásba fonódott. A közös tsz-ek alakítására azonban csak kevés lehetőség volt, s a német közösségekben több évtizedig fennmaradt a nyelv tiltása, a kulturális szervezetek korlátozása. Az újabb generációk már nem a földművelésben látták a jövőjüket, hanem az ipari szektorban.
„A háború után összeírták a svábok vagyonát és elindult a
földosztás. A jegyzőket utasították, hogy a svábokat nem lehet
szavaztatni, ha vezető szerepben vannak, akkor le kell őket váltani. Minden földet elvettek tőlünk. 1960-ig nem volt nálunk erős a
tsz. Itt a svábok, az őslakos magyarok és a betelepültek különkülön tsz-t alakítottak. A svábok megbeszélték, ha már be kell
lépni, tsz-esíteni kell, akkor – bocsánat, hogy ezt mondom, ne a
lusta magyarok alakítsák meg. Fogjunk össze. Általában a fiatal
német parasztok alakították meg a Kossuth TSZ-t, s rövidesen meg
is lett a munkaegység, nem úgy, mint a magyar testvéreinknél,
akik gazban hagytak mindent, loptak, veszekedtek, vitatkoztak.”35
„A felvidékiek előbb jöttek [ők már februárban itt voltak]. Ezek
beleolvadtak a márkói szokásokba, úgyhogy, amit a márkóiak betartottak, azt ők is. Tulajdonképpen összejártunk és beszélgettünk,
elmondták mi volt a Felvidéken és mi is elmondtuk a sorsunkat.”36
Összefoglalásként – az interjúk alapján – az alábbi következtetéseket vonhatjuk le.
1. A földreform mint a népi németek elleni vagyoni, jogfosztó
intézkedés elsősorban szocioökonomikus jellegű törést okozott.
Ezt az alanyok a németek kitelepítésével és a szlovák–magyar lakosságcserével is összefüggésben értelmezik. Legtöbbjüket anyanyelvi alapon különböztették meg.
2. A földreform-élmény mint egzisztenciális törésvonal, a nem
létező bűn miatti szenvedésként jelenik meg. Nemcsak a családokat törte meg, hanem a faluközösségek gazdasági hagyományait,
35
36
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amely később ugyan átalakult, de mezőgazdasági szempontból a
gazdasági mérleg sosem állt helyre.
3. Az ezzel szembehelyezkedő családi és közösségi stratégia
először a házak (mint vagyon) visszavásárlása, új földek megszerzésére irányult. A termelőszövetkezetek szervezésnél igyekeztek
benyomni a németeket. Máshol a hasonló „sorsközösségben” családokkal szövetségben igyekeztek tsz-t alakítani, megmentve és
megvédve az egykori falugazdaság specikifációit. A tsz-ek, mint
társadalmi laboratóriumok a közös munkával, közös sorssal a
megbékélés helyszínévé váltak.

MOLNÁR TIBOR

AZ 1945 UTÁNI JUGOSZLÁV AGRÁRREFORM
ÉS A KÁRPÓTLÁS JELLEMZŐI
ZENTÁN ÉS KÖRNYÉKÉN

A JUGOSZLÁV AGRÁRREFORM ELŐZMÉNYEI
Jugoszlávia a két világháború közötti időszakban viszonylag nagy
területű,1 infrastrukturálisan elmaradott agrárország volt: 1921-ben
a lakosság 79%-a, 1931-ben a 76%-a élt mezőgazdaságból.2 Az
1931-es népszámlálás szerint az országnak 13 934 038 lakosa volt.
A fő gazdasági ágnak számító mezőgazdaságot a túlnépesedett
agrárproletariátus, az alacsony termelékenység és a gyenge terméshozamok jellemezték. Az ország jelentős része – Montenegró,
Bosznia–Hercegovina, Dalmácia – ún. passzív vidékek voltak,
mezőgazdasági termelésük ugyanis a helyi lakosság élelmiszerszükségleteit sem tudta kielégíteni.
1931-ben az ország területének mindössze 28,4%-át képezte
szántóföld. A mezőgazdasági birtokok között az apró parasztgazdaságok domináltak: 1931-es népszámlálás alkalmával 1 985 725
gazdaságot írtak össze, ebből 1 346 000 földterülete nem haladta
meg az 5 hektárt.3
Az ország gazdasági, szociális és belpolitikai gondjait tetézte a
királyi kormány által csapnivalóan végrehajtott agrárreform,
amelyből – az állampolgársági kérdés rendezetlenségére hivatkozva – kihagyták az ország területén élő nemzeti kisebbségeket. Az
1
2

3

A Szerb-Horvát-Szlovén/Jugoszláv Királyság területe 248 666 km2 tett ki.
Csuka János: Jugoszlávia lakosságának rohamos szaporodása, s ennek következményei. In: Kalangya, 1940. 5. sz. Digitalizálva: http://adattar.
vmmi.org/?ShowObject=folyoirat_oldal&id=3676&page=4
uo.
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agrárreform legjelentősebb elemét a délszlávok azon területre való
telepítése képezte, amelyek a Trianoni békeszerződés értelmében
Magyarországtól kerültek a délszláv államhoz. A kolonizáció nem
titkolt szándéka a lakosság etnikai összetételének megváltoztatása,
valamint a kisebbségek gazdaságilag való háttérbe szorítása volt.
Az 1919 és 1941 között bonyolított kolonizáció során a Bácskába
összesen 6175, más adatok szerint 6912 délszláv családot telepítettek, akiket 30 770 hektár földterülethez jutattak.4 Az ún. dobrovoljacok (az első világháború délszláv önkéntesei) zömét, 24 921 főt,
1941-ben – a Bácska visszacsatolását követően – a magyar hatóságok kitelepítették.5

A JUGOSZLÁV AGRÁRREFORM
A II. világháború befejezésekor a Jugoszlávia területén vívott harcokból – amelyek magukon viselték az antifasiszta és a polgárháború jellemzőit is – a karizmatikus Josip Broz Tito6 vezérelte Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg7 került ki győztesen, amelynek
ideológiai alapját a Jugoszláv Kommunista Párt8 (JKP) biztosított:
a JKP-nak Tito volt a főtitkára.
A jugoszláv antifasiszta harc tömegessége részben annak tudható be, hogy a kommunisták már a háború idején megígérték a
mezőgazdasági tulajdonviszonyok radikális átalakítását, aminek
gyújtópontjába a földosztást helyezték. Annak végrehajtásához a
háború végét sem várták meg: a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia 1945. március 7-én megalakult ideiglenes koalíciós kormá4

5
6

7

8

A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Bp., 2004. 140.
uo.190.
Broz, Josip Tito (1892–1980) horvát származású jugoszláv politikus, államfő.
A partizán hadsereg a hadi sikereket egyebek mellett a hatalmasra duzzadt
létszámának köszönheti, 1945-ben már 800 ezer harcosa volt.
1945-ben 140 ezer tagja volt.
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nya – amelybe a népfelszabadító mozgalom képviselőin kívül polgári politikusok is bekerültek – március 9-én elfogadott deklarációjában kifejtette, hogy a legrövidebb időn belül hozzálátnak az agrárreformhoz és a kolonizációhoz. Ennek lefolytatására létrehozták
a szövetségi telepítésügyi minisztériumot, melynek élére Sreten
Vukosavljević9 került. A JKP a szovjet példát tartotta szem előtt,
ezért a mezőgazdaság teljes kollektivizációját tűzte ki célul: a
földosztásra átmeneti fázisként tekintett, aminek fő funkciója – álláspontjuk szerint – a kisajátítás volt. Az agrárreformra vonatkozó
törvénytervezet 1945 augusztusában került az AVNOJ10 Elnökségéhez, majd hamarosan az ideiglenes nemzetgyűlés elé. A polgári
ellenzék képviselői tiltakoztak a törvény meghozatala ellen. Az
agrárreformról szóló törvényt – mivel az előirányozta birtokaik államosítását – az egyházak is ellenezték, ebben különösen a horvát
püspöki kar jeleskedett dr. Alojzije Stepinac11 zágrábi érsekkel az
élén. A püspöki kar 1945. szeptember 22-én pásztorlevelet bocsátott ki, amelyben nyilvánosan elítélte a kommunista rezsim egyházellenes megnyilvánulásait, aminek sarkalatos pontját épp az
egyház birtokainak az agrárreformon keresztüli államosítása képezte. Ezt követően a katolikus egyház és a rezsim kapcsolata elmérgesedett.12
A jugoszláv ideiglenes nemzetgyűlés 1945. augusztus 23-án elfogadta az agrárreformról és a betelepítésről szóló törvényt.13 A
törvény 1. szakasza kimondta: „A föld azé, aki megműveli!” A jogszabály értelmében kisajátításra kerültek: azok a nagybirtokok,
9
10

11

12

13

Vukosavljević, Sreten (1881–1960) egyetemi tanár, szociológus.
Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács, amely 1942 és 1945 között Jugoszlávia ideiglenes nemzetgyűlésként funkcionált.
Alojzije, Stepinac dr. (1898–1960) zágrábi érsek és bíboros. 1946-ban
koncepciós perben 16 év börtönbüntetésre ítélték, 1951-ben szabadon engedték. 1998-ban boldoggá avatták.
Bővebben lásd A. Sajti Enikő – Juhász József – Molnár Tibor: A titói
rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955). Zenta–Szeged,
2013. 98–105.
Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Službeni list DFJ, 1945. 64. sz.
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amelyek összterülete meghaladta a 45 hektárt, valamint a 25-től 35
hektárnyi megművelhető földterületű birtokok, ha bérbe vannak
adva vagy megművelésükhöz bérmunkát alkalmaznak; a bankok, a
vállalatok, részvénytársaságok és más jogi személyek tulajdonában lévő földterületek; az egyházak, vallási közösségek, alapítványok birtokait. A törvény előirányozta, hogy az államosított földterületen lévő épületek és berendezések, valamint a megműveléshez szükséges mezőgazdasági felszerelés kártérítés nélkül kerül állami tulajdonba. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a mezőgazdasági gépeket, traktorokat az állami birtokok vették át.
A törvény 5. szakasza értelmében figyelembe kellett venni az
egyes föderális egységek társadalmi-gazdasági sajátosságait, ezért
a meghagyható földterület nagyságát föderális egységenként külön-külön törvénnyel kellett meghatározni 20 és 35 hektár között.
A Vajdaság esetében a szerbiai agrártörvény volt a mérvadó,14 ennek értelmében a földművesek számára meghagyható maximumot
20 hektárban,15 az alapvetően nem földművelésből élők számára
biztosított földmaximumot pedig 3 hektárban határozták meg. A
földmaximum fölé eső, államosított földterületre a törvény szimbolikus kártérítés kifizetését irányozta elő: a Vajdaságban ez hektáronként 500 kg búza árát jelentette, ennek kifizetésére a gyakorlatban azonban nem került sor.
Az egyházak esetében egy-egy egység pl. plébánia esetében a
10 hektár feletti földterületeket államosították. A nagyobb jelentőségű egyházi intézmények – kolostorok, egyházi hatóságok – esetében 30 hektár megművelhető földterület, valamint 30 hektár erdő
meghagyására volt lehetőség. Az egyházi alapítványok földterületeit teljes egészében államosították.
A felsoroltak alapján kisajátított földterületekből hozták létre
az agrárreform és a kolonizáció földalapját, amihez hozzátartoztak
a Német Birodalomtól és a német állampolgároktól elkobzott föld14

15

Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji. Službeni glasnik NRS,
1945. 39. sz.; 1946. 4. sz.
34 katasztrális hold és 800 négyszögöl.
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területeket, valamint a háborús bűnösnek vagy népellenségnek
nyilvánított személyektől – köztük jelentős számú magyartól – konfiskált birtokok is.
A telepítés mellett az agrárreform másik sarkalatos pontja a
földosztás volt. A törvény értelmében földhöz juttatták a mezőgazdaságban tevékenykedő földnélkülieket, és azokat, akik nem
rendelkeztek kellő nagyságú megművelhető területtel. A törvény
betűje szerint a földosztásnál előnyt élveztek azok a földművesek,
akiknek saját földjük nem volt elégséges családjuk fenntartásához
és a háború során a népfelszabadító hadsereg harcosai, vagy az
1912–1918, valamint az 1941–1945 között vívott háborúk rokkantjai, illetve a háborúban elesett harcosok és a fasiszta terror áldozatainak családtagjai voltak.
Az agrárreform és a kolonizáció levezénylésére 1945. szeptember 4-én megalakult az egész Jugoszláviára illetékes tárcaközi
Agrártanács,16 amelynek vezetője Moša Pijade17 volt, tagjai között
szerepelt Vasa Čubrilović18 szövetségi mezőgazdasági miniszter
is. Az Agrártanács 1946. február elejéig tevékenykedett.
Szerbia Népképviselőháza 1945. november 14-én fogadta el az
agrárreformról és a betelepítésről szóló törvényt,19 amely Szerbia
mellett a Vajdaságra is érvényes volt. A törvény értelmében földművesnek tekintették azokat a személyeket, akik 1945. július 10-e
előtt egyedül vagy családjukkal együtt földet műveltek, a birtoku16
17
18

19

Uredba o osnivanju Agrarnog saveta. Službeni list DFJ, 1945. 1945. 67. sz.
Pijade, Moša (1890–1957) jugoszláv kommunista politikus.
Čubrilović, Vaso (1897–1990) szerb nemzetiségű jugoszláv történész/akadémikus, politikus. 1914-ben részese volt a Ferenc Ferdinánd osztrák–
magyar trónörökös elleni összeesküvésnek. A két világháború közötti időszakban síkra szállt a nemzeti kisebbségek – főleg az albánok – Jugoszláviából való kitelepítése mellett. 1944 őszén a Tito vezette kommunista hatalomhoz memorandumot terjesztett be, amelyben a kisebbségi kérdés etnikai tisztogatás útján történő „megoldását” javasolta. 1945 és 1946 között
jugoszláv mezőgazdasági-, 1946 és 1950 között erdészeti miniszter.
Zakon o agrarnoj reformi i unutrašnjoj kolonizaciji. Službeni glasnik NRS,
1945. 39. sz.
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kon éltek és fizikailag is részt vettek a mezőgazdasági munkákban.
A törvény értelmében megművelhető földterületnek tekintették a
szántóföldet, szőlőültetvényt, gyümölcsöst, a kertet, a rétet és a legelőt is.20 A jogszabály alapján államosították a nagybirtokokat,
amelyek területe meghaladta a 45 hektárt, illetve a megművelhető
25 hektárnyi földterületet, amennyiben a tulajdonos nem volt
földművesnek tekinthető; a részvénytársaságok, vállalatok, bankok
és egyéb jogi személyek földbirtokait; az egyházi intézmények és
szervezetek 10 hektár feletti földbirtokait; a háború miatt tulajdonos, illetve örökös nélkül maradt földbirtokokat; a törvényben meghatározott maximum feletti földterületeket. A polgári ellenzék és az
egyházak, akiket a kommunista rezsim egységesen és következetesen reakciónak nevezett, megpróbált – bár megnyilvánulási lehetőségeiket a hatalom jelentősen beszűkítette – kampányt kifejteni az
agrárreform ellen. Egyik fő érvként azt hozták fel, hogy – a királyi
Jugoszláviában végrehajtott földreformhoz hasonlóan – a kommunisták a nemzeti kisebbségeket kihagyják a földreformból. A hatalom ezt, elsősorban a Népfront nagygyűlésein – amelyek országszerte a legtömegesebb rendezvények voltak – erélyesen cáfolta: „A
reakció a magyar dolgozók közé is jelszavakat dobott, annak ellenére, hogy az agrártörvénnyel megvalósul a földreform. A földet azoktól veszik el, akiknek sok van, földet kaphat minden becsületes
földműves és földmunkás, nemzetiségre való tekintet nélkül.”21
A szerbiai agrárreformról szóló törvény értelmében agrárbíróságok létesültek, amelyek a kerületi népbizottságok mellett működtek. A Vajdaság területén agrárbíróságokat állítottak fel Újvidéken,
Zomborban, Szabadkán, Nagybecskereken, Pancsován és Mitrovicán. Feladatuk a másodfokú döntések meghozatala volt a helyi nép-

20

21

A szerbiai földreformtörvény lehetővé teszi a helyi szegénység földhöz
juttatását. Magyar Szó, 1945. november 23. 272. sz. 2.
A zentai népfrontgyűlés éles szavakkal megbélyegezte a magyar és szerb
reakciót. Magyar Szó, 1946. január 4. 3. sz. 3.
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felszabadító bizottságok elsőfokú döntései alapján.22 A Zentai Járás
települései a szabadkai agrárbíróság hatáskörébe tartoztak.
Az egyes gazdaságokra vonatkozó összeírást, az ún. referátumot helyi népfelszabadító bizottságok állították össze. Ez az irat
tartalmazta a gazdasághoz tartozó ingatlanok leltárát (telekkönyvi
betétszám, helyrajzi szám, művelési ág, terület mérete), az ingatlanokon lévő esetleges terheket, de a birtokon élő személyek jegyzékét és családi kapcsolatait is.
Az agrárreform gyakorlati végrehajtása végül 1946 januárjának
első napjaiban, a földkisajátítási nagygyűlésekkel kezdődött meg.
Zentán 1945. január 3-ig 3311 földigénylő jelentkezett, összesen
11 585 családtaggal: a földigénylők zömét magyarok alkották. A
korabeli magyar nyelvű sajtó23 erről így írt: „A földhöz juttatottak
nagy része a magyar szegénység közül kerül ki, ami azt jelenti,
hogy Jugoszlávi fennállása óta az itt élő magyar dolgozók jogait a
földtulajdonra a történelemben most ismerik el először. A magyarokat a fiatal Jugoszláv Népköztársaságban nem kitelepítéssel fenyegetik, hanem jogot adnak a kezükbe, földet és biztosítják nemzeti kultúrájuk szabad használatát.”24
Zentán az első földkisajátító tárgyalásra (nagygyűlésre) 1946.
január 9-én a Városháza dísztermében került sor, ezen – a korabeli
tudósítás szerint – 1000 földigénylő jelent meg. A földkisajátítási
tárgyalás a népi demokrácia elvei alapján zajlott: az elnöklő egyénenként felolvasta az egyes birtokosok referátumát, amihez a jelenlévők megjegyzéseket fűzhettek. Felszólalásaikban elmondták
22
23

24

Kinevezték az agrárbíróságokat. Magyar Szó, 1946. január 3. 2. sz. 5.
Az újvidéken megjelenő Magyar Szó a vajdasági/jugoszláviai/szerbiai
magyarság egyetlen „országos” napilapja. Első száma 1944. december 24én Szabad Vajdaság címen jelent meg, a lap 1945. szeptember 27-én vette
fel a ma is használatos nevét.
Az agrárreform igazságot tesz a zentai határban, ahol a legigazságtalanabb
volt a birtokmegosztás. Magyar Szó, 1946. január 13. 10. sz. 6. Az idézett
szövegeket a mai magyar helyesírási szabályoknak megfelelően közlöm.
A szövegek tagolását az esetben hagytam meg az eredeti pl. párbeszédes
formában, ha az a könnyebb érthetőséget segíti.
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véleményüket a tárgysorban lévő birtokosról, hogy miként gazdálkodott, hogyan viselkedett a napszámosaival, alkalmazottaival – valóságos népítéletet tartottak. Elvileg a „vádlott” is felszólhatott –
már amennyiben jelen volt – a rezsim propagandájával felfűtött és
kiélezett hangulatban észérvek hangoztatásának azonban nem volt
sok értelme. Ezt követően kerülhetett sor a szavazásra, aminek
kimenetele nem volt kétséges. Ezeket a nagygyűléseket a jugoszláviai magyar sajtó – amely teljes mértékben a rezsim szolgálatában állt – is élénk figyelemmel kísérte, és részletesen tájékoztatott az eseményekről: a korabeli tudósítások élethűen tükrözik a
nagygyűlések hangulatát, kihasználva ezeket az új, kommunista
rezsim ideológiájának népszerűsítésére: „A tárgyalás első pontjaként dr. Bajić Lazar volt svájci követ birtoka került megvitatásra.
Dr. Bajićnak – amint a bizottság jelentése megállapította – Zenta,
Ada és Mohol határában összesen 622 katasztrális hold [357,5
hektár] [...] ingatlana van. Mivel sem ő, sem pedig családja földműveléssel sohasem foglalkozott, a bizottság javasolta, hogy a birtokot teljes egészében – élő és holt leltárral együtt – kártérítés nélkül ki kell sajátítani. Dr. Bajić a tárgyaláson nem jelent meg. Az
agrárérdekelteknek felteszik a kérdést: a tulajdonost földművesnek
ismerik-e, vagy nem.
A tömeg egy emberként, kórusban mondja ki az igazságot.
– Nem!
– Nem földműveléssel, hanem fényűzéssel foglalkozott Bajić is
meg a felesége is – szól ki a tömegből egy öreg földműves.
– Igaza van az öregnek – hallatszanak a bátor hangok innenonnan. – Minek annak a föld, aki egy kapasúlytást sem tett egész
életében, s csak a hasznot vágta zsebre.
A zentai földmunkások kimondták a Bajić-birtok felett a megfellebbezhetetlen ítéletet. Nincs irgalom, nincs kegyelem a múltnak, amely csak arra volt jó, hogy szabad teret engedjen a dolgozó
nép lelketlen kiszipolyozásának! [...] Dr. Pecarski Brankónak és
feleségének, Rudics Klárának 395 katasztrális hold [227 hektár]
kiterjedésű földbirtokuk van Zenta határában. Földműveléssel nem
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foglalkoztak. Ingatlanuk az agrártörvény 3. szakaszának 1. pontja
értelmében teljes egészében kisajátítás alá esik. A tömeget kérdezik, a tömeg egy emberként ítél:
– El kell venni tőle! Eleget zsarolt bennünket, most már mi is
urai akarunk lenni sorsunknak!
– Hogy bánt az a földesúr a cselédséggel? – kérdezem a mellettem ülő szegény asszonytól, akinek a fiát a magyar fasiszták 15
évi fegyházra ítélték.
– Hát úgy, mint a többi nagygazdák szoktak bánni a cselédséggel, embertelenül – válaszol a néni, és széles ívben lendít egyet
csontos, kidolgozott kezével. [...] Rudics Mihálynak – a gazdag
zentai Rudics-család egyik tagjának – 391 hold [225 hektár] földje
van. Mivel a tulajdonos nem földműves, a bizottság javasolja a kisajátítást. A földmunkások lelkesen tüntetnek. A jelentésből kitűnik, hogy Rudics csak 239 holdat [137,5 hektár] jelentett be, a telekkönyvben viszont 391 hold [225 hektár] van a nevén feltüntetve. Az elnök felszólítja Rudicsot, hogy igazolja: a különbözetet
miért nem jelentette be. A tulajdonos előadja, hogy a szóbanlévő
földterület egy részét még a régi jugoszláv agrárreform sajátította
ki, a másik részét pedig 1941-ben eladta, a telekkönyvi átírást
azonban a hatóságok ezidáig nem foganatosították.
Az eladást a tárgyalás érvénytelennek nyilvánította és kérte,
hogy ezt a területet is osszák ki a földigénylők között.
– Szegény ember ezt a földet nem vehette meg – jegyzi meg
egy rongyos ruhájú földmunkás, aki izgalmában állandóan a kezét
tördeli és szemében az öröm fényei csillognak. Arra a kérdésre,
hogy Rudics Mihály földművesnek számítható-e, a szegénység így
válaszol:
– Vagyonát a mi verejtékünkből harácsolta össze! Volt idő,
amikor 8 dináros napszámot fizetett a szegény embereknek. Éljen
az igazságos földreform!”25
25

Az agrárreform igazságot tesz a zentai határban, ahol a legigazságtalanabb
volt a birtokmegosztás. Magyar Szó, 1946. január 13. 10. sz. 6.
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A szövetségi kolonizációs minisztériumot 1946 februárjában
számolták fel, feladatait a jugoszláv kormány alárendeltségében
működő bizottság, az agrárreformot és kolonizációt irányító bizottság26 vette át: ugyanez a bizottság az 1946. április 23-ai határozat értelmében a Vajdasági Mezőgazdasági Főbizottság feladatkörét is átvette.
A kisajátítások végeztével a szövetségi szinten létrehozott
földalapba 1 647 000 hektár föld került: ebből a Vajdaságban
688 412 hektár volt, vagyis az összterület 40,58%-a. A földalapba
került területek legnagyobb hányadát – 38,73%-ot (637 939 hektár) – a német tulajdonosoktól elkobzott birtokok képezték, a magánbirtokosoktól kisajátítottak a 14,99%-át (246 929 hektár), az
egyházaktól államosítottak pedig a 10,44%-át (172 022 hektár) tették ki.
Országos szinten a földosztás során a földigénylők 709 763 hektárhoz jutottak – ez a földalap összterületeinek 43%-át képezte. A
parasztszövetkezetek 37 158 hektárt, az állami birtokok 354 799 hektárt, az intézményeket és vállalatokat pedig 41 655 hektárt kaptak.27
Jellemző volt, hogy a tulajdonjog megváltozását a telekkönyvben nem vezették át, ez később sok esetben nehézségekhez vezetett, különösen a visszaszármaztatási eljárások során.
Az agrárreform során Zentán 431 tulajdonos összesen 4800
hektárját államosították.28 A földosztás gyakorlati kivitelezésére
1946 tavaszán került sor: az első parcellát 1946. május 5-én mérték ki Majlend József elesett harcos családjának.29
Összesen 3651 földigénylő jelentkezett, akiknek több mint 90%-a
magyar nemzetiségű volt. Közülük 726-an – a korabeli terminoló26

27

28

29

Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju pri vladi FNRJ. A megalakításáról szóló rendeletet lásd Službeni list FNRJ 1946, 15. sz.
Gaćeša, L. Nikola: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945–
1948. Novi Sad, 1984. 366–367.
Rácz Vince: Poljoprivreda u Senti (Zenta mezőgazdasága). Senta/Zenta,
1967. 61.
uo. 62.
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giát használva – a népfelszabadító háború harcosai voltak, 16-an
elesett harcos hozzátartozói, 62-en pedig a fasiszta terror áldozatainak hozzátartozói voltak.30 Más adatok szerint Zentán 3725,
Magyarkanizsán 2200, Moholon pedig 1818 földigénylő jelentkezett.31 Ezek az adatok feltehetően az földigénylő családok teljes
létszámát jelentik, hiszen a hivatalos adatok szerint Zentán 1289
földigénylő, illetve család jutott földhöz, közöttük összesen 3217
hektár földet osztottak szét.32 A földigénylők néhány hektárnyi juttatásában részesültek, általában családtagonként fél-fél hektárt, de
családonként összesen legfeljebb 3,5 hektárt kaptak: Zenta esetében családonként átlagosan 2,5 hektár került kiosztásra.
A földhöz jutásnak nem csak előnyei voltak, az agárérdekeltek
ugyanis nem mentesültek sem az adófizetés, sem a kötelező beszolgáltatás terhe alól. A földhöz jutottak nem részesülhettek családi pótlékban, sem más szociális juttatásban sem, valamint nem
vállalhattak munkát állami vállalatoknál. A kapott föld megmunkálása gyakran nehézségekbe ütközött: egyes parcellák ugyanis
túlságosan messze voltak, de hiányoztak a megműveléshez szükséges eszközök és igásállatok is – ezek beszerzéséhez az államtól
csak minimális segítségre számíthattak. Mindez nem volt teljesen
véletlen, hiszen a rezsim a mezőgazdaságban is a kollektivizációra
törekedett. Ennek értelmében igyekeztek a kis- és középbirtokos
parasztságot szövetkezetekbe tömöríteni: a cél érdekében a meggyőzéstől a nyomásgyakorlásig minden eszközt bevetettek. Az ellehetetlenítés következtében – különösen 1947-ben – tömeges volt
a föld visszaadása: a visszaadott parcellák általában az állami birtokokhoz kerültek.

30

31
32

Emberfeletti munkát végez a mérnöki hivatal a parcellázás előkészítésével, és az új tanyaközpontok létesítésével. Magyar Szó, 1946. március 2.
52. sz. 5.
Gaćeša, L. N.: Agrarna reforma i. m. 190.
Rácz V.: Poljoprivreda i. m. 62.
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Az agrárreform hivatalosan 1948 tavaszán fejeződött be: 1948.
április 24-én számolták fel a szövetségi kormány mellett működő
agrárreformot és telepítést irányító bizottságot.33
A Vajdaság kolonizálását külön bizottság, a harcosokat a Vajdaságba telepítő szövetségi bizottság felügyelte, amelyet 1945
szeptemberében hoztak létre.34 Ez a bizottság 1948. május 22-én
fejezte be munkáját.35 A telepítés a gyakorlatban 1945 őszén kezdődött meg, és 1947 végén fejeződött be. A kolonizáció során a
Bácskába és a Bánátba Jugoszlávia egyéb területeiről összesen
37 616 család érkezett. Ebből 26 963 család (72%) volt szerb nemzetiségű összesen 162 447 családtaggal, 6696 család (18%) 40 176
fővel pedig montenegrói nemzetiségű volt.36 Bácskán belül a legtöbb telepest – 5818 családot – a zombori járásba telepítették,
Hódságra és környékére 5223, Kúla környékére pedig 4643 család
került. A bácskai Tisza-mente nem vált tömeges betelepítés területévé: Zentára és környékére mindössze 28 család érkezett.37 A
környékre azonban visszatértek azok a telepesek, akik még a királyi Jugoszlávia idején jutottak földhöz, majd a magyar éra alatt
fosztották meg őket kapott birtokaiktól.

33
34
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Gaćeša, L. N.: Agrarna reforma i. m. 356.
uo. 129.
Gaćeša. 356.
Kršev, N. Boris: Uporedne karakteristika argrnih reformi u Vojvodini u
XX veku [online]. Novi Sad, 2011. 125–126. http://kpolis.com/KP16/
PDF16/kp16-II-2-BorisKrsev.pdf (letöltés ideje: 2013. március 31.)
Gaćeša. 345.
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A SZERBIAI VAGYON-VISSZASZÁRMAZTATÁS
ÉS KÁRPÓTLÁS

Szerbiában már a rendszerváltozástól, 1990-től kezdődően terítéken van a kommunista rezsim idején elvett vagyon visszaszármaztatása. A mezőgazdasági területek részleges visszajuttatására –
amelyeket a kötelező beszolgáltatás során, valamint 1953-ban a
földművesmaximum 9,5 hektárra csökkentésekor vettek el, illetve
azok esetében, akik 1947/48-ban nyomás alatt lemondtak a nekik
jutatott agrárföldről – 1991-től kezdődően került sor.38 Ezt követően azonban a Kis-Jugoszláviát/Szerbiát érintő súlyos politikai,
gazdasági és társadalmi válság miatt – amelyek a koszovói háborúban és az 1999-es Kis-Jugoszlávia elleni NATO-bombázásban
csúcsosodtak ki, majd a Milošević-rezsim 2000-ben bekövetkezett
bukásával zárultak – a kárpótlás kérdése háttérbe szorult.
Ennél fogva 2006 júniusában a szerb parlament némileg váratlanul hozta meg az egyházak és a vallási közösségek vagyonának
visszaszármaztatására vonatkozó törvényt.39 A törvény sürgős
meghozatalát azzal indokolták, hogy az ENSZ-irányítás alatt lévő
Koszovó – amelynek területén a szerb pravoszláv egyház olyan
birtokokkal rendelkezett, amelyeket a kommunista hatalom államosított – bejelentette szándékát függetlensége kinyilvánítására.
Az egyházakra vonatkozó visszaszármaztatási törvény alapján határidőn belül összesen 3049 beadványt adtak át, ebből a szerb pravoszláv egyházra 1602, a izraelita felekezetre 520, a római katolikus egyházra 467, a szlovák evangélikus egyházra 236, az iszlám

38

39

Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je
prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i
konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza i obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Službeni glasnik RS, 1991. 18. sz.
Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama.
Službeni glasnik RS, 2006. 46. sz.
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közösségre 56, a görög katolikus egyházra 42, míg a többi egyéb
vallási közösségekre vonatkozott.40
A Szerb Köztársaság parlamentje – az Európai Unió nyomására, a posztkommunista országok közül utolsóként – 2011 szeptemberében meghozta az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról
és a kárpótlásról szóló törvényt41, amely „...a földreformról, államosításról, szekvesztrálásról szóló, valamint egyéb jogszabályok
alkalmazása során, az államosításokról szóló aktusok alapján természetes személyektől és bizonyos jogi személyektől a Szerb
Köztársaság területén 1945. március 9-e után elkobzott, majd általános népi, állami, társadalmi vagy szövetkezeti tulajdonba átruházott vagyon visszaszármaztatásánakés az elkobzott vagyon kárpótlásának feltételeit, módját és eljárását szabályozza.”42 Ez a törvény
– elméletileg – szavatolja a teljeskörű kárpótlást Szerbiában. A
kárpótlási törvény – amely magában foglalta az agrárreform során
államosított földek visszaszármaztatását is – 2011. október 6-án
emelkedett jogerőre. A törvény értelmében megalakult a kárpótlást
lebonyolító Kárpótlási Ügynökség, amely 2012. január 1-jén kezdte meg munkáját. Az ügynökség – amelynek a Vajdaságra illetékes részlege Újvidéken székel – 2012. február 6-án nyilvános felhívást tett közzé a kárpótlási igények benyújtására: a kérvények
benyújtására két évet szabtak meg, amelynek határideje 2014.
március 3-án járt le, a határidő végéig az ügynökség több mint 70
ezer kárpótlási kérelmet vett át.
Az igénylőknek a kárpótlási beadványban fel kellett tüntetniük
a volt tulajdonos adatait, az elvett vagyon adatait, az elvétel jog40

41

42

http://www.restitucija.gov.rs/direkcija-za-restituciju.php A visszaszármaztatás kapcsán a Kárpótlási Ügynökség hivatalos honlapján csak a 2007–
2010-es visszaszármaztatási adatok találhatók meg. A mezőgazdasági
területekre
vonatkozóan
http://www.restitucija.gov.rs/slike/vracenozemljiste-07-10.jpg, valamint az épületekre vonatkozóan http://www.
restitucija.gov.rs/slike/vraceni-objekti-07-10.jpg.
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Službeni glasnik RS,
2011. 72. sz.
uo. 1. szakasz.
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alapját, valamint fel kellett sorolni azokat a dokumentumokat,
amelyekkel az elvételt végrehajtották, de bizonyítani kellett a családi/rokoni kapcsolatokat is. A beadványhoz eredetiben vagy hitelesített másolatban csatolni kellett azokat az iratokat, amelyek igazolták a beadványban megfogalmazott és közölt adatokat. Miután
a szükséges dokumentumokkal az igénylők közül csak kevesen
rendelkeztek, ezért azok beszerzésének ügyében – már közvetlenül
a törvény megjelenését követően – tömegesen fordultak a levéltárakhoz.43
A zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterülete Magyarkanizsa,
Zenta, Ada, Óbecse és Szenttamás községeket44 öleli fel, a levéltár
zentai székhelye a magyarkanizsai, zentai és adai levéltári anyagot, az óbecsei részleg pedig az óbecsei és a szenttamási iratanyagot őrzi. A zentai levéltár a kárpótláshoz szükséges dokumentáció
beszerzésére vonatkozóan 2011-ben 200, 2012-ben 980, 2013-ban
935, 2014-ben pedig 550 vagyon-visszaszármaztatással és kárpótlással kapcsolatos beadványt vett át, dolgozott fel, illetve oldott
meg. Ez a munka nehéz körülmények között folyt, hiszen naponta
nagyszámú ügyfelet kellett fogadni, akik leggyakrabban az igényelt dokumentumok felkutatásához szükséges alapvető információkkal sem rendelkeztek. Mindennek ellenére az esetek döntő
többségében – ahol valós volt az igény – a törvény által előírt 30
napon belül sikerült kielégíteni az ügyfelek igényeit.
A Kárpótlási Ügynökség munkájáról már nem mondható el hasonló fokú hatékonyság, ugyanakkor a kárpótlási törvénynek is
43

44

A vajdasági levéltári hálózatot kilenc regionális levéltár – Szabadka,
Zombor, Zenta, Újvidék, Nagykikinda, Nagybecskerek, Pancsova, Fehértemplom és Mitrovica székhellyel – és az újvidéki székhelyű Vajdasági
Levéltár alkotja. A regionális levéltárak a gyűjtőterület elve alapján a területükre illetékes iratképzők levéltári anyagát őrzik, a Vajdasági Levéltár
pedig a tartományi jelentőségű iratképzők levéltári anyagát őrzi.
Szerbia közigazgatásban a község az alapvető egység, amelyben az önkormányzatiság megvalósul. A gyakorlatban egy kisebb-nagyobb városról
van szó, a vonzáskörzetéhez tartozó falvakkal, amelynek legalább 10 ezer
lakosa van.
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számos hiányossága van, hiszen nem elég, hogy az igénylő rendelkezik az államosításra vonatkozó dokumentummal, hanem neki
kell bizonyítani az ingatlan további sorsát is. Ez pedig nem egyszerű feladat, hiszen az államosítást a telekkönyvben nem vezették
át, a telekkönyv felújítását követően – amit Vajdaság-szerte 1965
és 1990 között a kommaszációt (tagosítást) követően hajtottak
végre – az új telekkönyvi betétekbe egyszerűen beírták az állami/társadalmi tulajdon tényét.
A legnagyobb gond talán az, hogy az illetékes minisztérium
nem hozott szabályzatot a törvény pontos végrehajtásáról, továbbá
nem fogalmazta meg precízen, hogy az igénylőknek pontosan milyen iratokat kell csatolniuk. Ennek következtében az ügynökség
számára lehetővé vált, hogy a beadványokhoz folyamatosan újabb
és újabb iratpótlást kérjen. A hiánypótlás napjainkban is tart, egyrészt úgy, hogy az ügynökség fordul a levéltárakhoz, de úgy is,
hogy az ügyfeleket utasítja erre. Az igénylők és a levéltárak munkáját nehezíti, hogy ismeretlen okokból különböző határidőket adnak meg az iratok pótlására, az 15-től egészen 90 napig terjed.
A Kárpótlási Ügynökség honlapján megjelent adatok alapján a
zentai Történelmi Levéltár gyűjtőterületének településeire vonatkozóan 2015. március 30-val bezárólag Óbecsén 222 hektár,
Szenttamáson 58 hektár, Magyarkanizsán pedig 2 hektár termőföldet származtattak vissza a jogos tulajdonosoknak. Zenta és Ada
esetében viszont eddig egyetlen négyzetmétert sem!45 Meggyőződésünk azonban, hogy az EU-ba vezető úton Szerbia számára az
egyik meghatározó mérföldkő a kárpótlás sikeres lefolytatása,
ezért feltételezhető, hogy az elkövetkező néhány évben ez a folyamat fel fog gyorsulni.

45

http://www.restitucija.gov.rs/slike/vesti/2015/30.03.2015.%20Pregled%
20vracene%20nepokretne%20imovine%20po%20gradovima%20i%20ops
tinama_cirilica.pdf
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FORDULAT UTÁN:
A JUGOSZLÁVIAI FÖLDKÉRDÉS A SAJTÓBAN
ÉS VISSZAEMLÉKEZÉSEK TÜKRÉBEN

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI JUGOSZLÁVIA
HATALMI VISZONYAI

„Nem tudom neked megmondani, hogy megörültem annak a megtapsikolt [földosztáskor kapott – K. Cs.] két hold földnek, amit adtatok. […] Én, ember, éjjel-nappal egyfolytában tudtam volna dolgozni, mert volt már egy csöppnyi szigetem, amihez érdemes lett
volna ragasztani. […] Hajtott volna a kedv meg a vágy. Hogy végre én is felemelkedjek a kubikos sorsból. […] És aztán ti megalakítottátok a szövetkezetet. […] Mint egy szaros gyerek, úgy sírtam. Mert fájt, kimondhatatlanul fájt, hogy nem maradhat így soká. […] És látom, nincs itt menekülés. Akik adták, azok galádul
vissza is veszik. Hát én nem várom meg, hogy visszavegyétek.
Önként lemondok róla… […] én majd visszamegyek kubikolni.
Ha már úgyis közösben kell dolgozni, akkor legalább én választom meg magamban, a két nyomorúság közül hova megyek – megyek vissza a kubikra, az is közös munka.”1
Írásom címét és a fentebbi idézetet Németh István vajdasági író
önéletrajzi ihletésű kisregényéből kölcsönöztem, amely egy kommunista pártmunkás falubélijeivel és feleségével megromlott kapcsolata miatti vívódásokba és az „új rend építésével” járó teendőkbe enged néhány nap erejéig bepillantást. A kötet ugyan fikció, de
a jugoszláviai kollektivizálás és a beszolgáltatás által fémjelzett
1945–1953 közötti időszak ihlette. Ugyanakkor viszont szemléletesen érzékelteti a magyar parasztok föld iránti vágyát, megbecsü1

Németh István: Fordulat után. Újvidék, 2013. 43–44.
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lését, illetve az egyre növekvő mértékű beszolgáltatás, a szövetkezetek létrehozása, valamint az egyéni keretek közt folyó földművelés feltételeinek egyéb módon történő ellehetetlenítése folytán a
földművelésből élők nagy részének morális és egzisztenciális
megroppantása okozta terhet.
A második világháború befejezésekor a Tito vezette kommunista párt – a térség országainak többségétől eltérően – nem kényszerült arra, hogy több éves átmeneti periódusban ragadja magához a hatalmat. Hiszen a katonai erő birtokában igen kevesen kérdőjelezték meg, hogy a partizánok a kizárólagos birtokosai a politikai-katonai hatalomnak. Ennek megfelelően a partizán elit már
1944 végén hozzáfogott az ország társadalmi-politikai-gazdasági
átalakításához.
Munkámban ennek a társadalmi és gazdasági transzformációnak egy szeletével, a második világháború utáni délszláv állam
mezőgazdaságának helyzetével foglalkozom. Azon belül is a megváltozott viszonyok kapcsán a vajdasági magyarok2 részéről jött
egyéni reakciókra, személyes megéléstörténetekre és a sajtó által
közvetített, a témám tekintetében releváns propagandajelenségekre, témafelvetésekre fókuszálok. (Mindez olykor persze óhatatlanul is kiegészül az országos léptékkel.) Írásom helyszíne kapcsán
elmondható, hogy már az első világháború előtti időtől számítva a
magyarországi közvélekedés időről időre más területeket értett a
Délvidék és a Vajdaság megnevezés alatt, ennél fogva vizsgálatom
fókusza követi a korabeli magyar közbeszédben foglalt Délvidék
(1941–1944 között Bácska, Baranya, Muravidék és Muraköz),
majd Vajdaság (1944 végétől Bácska, Bánát és Szerémség) tartalmi megfelelőjét.

2

Munkámban felváltva, egymás szinonimájaként használom a Délvidék és
a Vajdaság kifejezést.
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A FORRÁSOK JELLEMZŐI
Írásomhoz forrásbázisként az általam készített oral history interjúk
és az önálló kötetként, gyűjteményes formában, illetve folyóiratok
hasábjain napvilágot látott visszaemlékezések és naplók, valamint
a vajdasági magyar nyelvű napilap, az 1944. december 24-étől
megjelenő Szabad Vajdaság és annak utódja, a Magyar Szó –
1945. szeptember 27-étől jelenik meg e néven – cikkei, írásai szolgáltak.
A Magyar Szó történetét bemutató Kalapis Zoltán lényeglátóan
fogalmazta meg a kezdeti küldetést: a „magyar lakosság bizalmának megnyerése, mozgósítása és bekapcsolása az új társadalmi
vérkeringésbe a Szabad Vajdaság elsőrendű feladata volt, amelyet
hol sikeresen, őszinte hangvétellel, hol pedig esetlenül vagy éppen
a kollektív bűnösség kritikátlan hangsúlyozásával teljesített is.”3
Vagyis mind a politikai, ideológiai cikkek, mind pedig az ország
egésze vagy az egyes régiók, városok és községek kapcsán napvilágot látott írások egyaránt a politikai újságírás termékei voltak.
Az, hogy a Szabad Vajdaság, majd a Magyar Szó szerkesztői és
szerzői gárdája minden ellenvetés nélkül vállalta a hatalom szócsövének szerepét különösen annak fényében szembeötlő, hogy
1944 végén és 1945 elején zajlott a partizánok által a magyarok ellen foganatosított vérengzési, illetve kitelepítési hullám. A pragmatizmus és az egzisztenciális kérdés mellett valószínűleg az húzódhatott meg a háttérben, hogy mindezt az új jugoszláv rendbe
való betagozódás „áraként” értelmezték.
A munkám során hasznosított narratív források egyik részét alkotó, a nyomtatásban megjelent visszaemlékezések közül kiemelném a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet által kiadott
visszaemlékezés vagy önéletírás sorozatot, amely jelen pillanatban
tíz kötetre rúg; e termésből persze elemzésembe csak a téma
3

Kalapis Zoltán: A Magyar Szó fél évszázada. Újvidék, 1994. 32. A Magyar Szó történetére újabban lásd: Fodor István: Magyar Szó. Hét évtized.
Újvidék, 2014.
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szempontjából relevánsakat válogattam be. Az elbeszélő források
másik típusát oral history interjúk4 alkotják, amelyek közül három
életút-interjút az 1956-os Intézet Oral History Archívuma (OHA)
számára, a többit pedig (41 interjúról van szó) készülő PhDdisszertációmhoz készítettem; azok a történeti emlékezetet és a
nemzeti identitást tükröző tematikus interjúk. Utóbbi interjúk felvétele során egyrészt azt igyekeztem szem előtt tartani, hogy a
Vajdaság különböző vidékein élő magyarok más és más helyzetben voltak/vannak, így az egyéni tapasztalat minél szélesebb körű
megismeréséhez mind a Bácska, mind a Bánát, mind pedig a
Szerémség több településén is készítettem interjút. Ennek jegyében az egyes interjúk felvételének helyszíneként 10 település szolgált: Zenta, Felsőhegy, Újvidék, Temerin, Szabadka, Torontálvásárhely, Csóka, Satrinca, Maradék és Szolnok – utóbbi esetben interjúalanyom a 2014-es felvételt nagyjából egy évvel megelőző
időszakig mindvégig Doroszlón lakott. Mivel az interjúalanyok
kiválasztásánál a kor- és foglalkozásbéli változatosságra törekedtem, az elkészített interjúk nem mindegyikét hasznosítom, ismét
azokból válogattam, amelyekben valamely módon felbukkan a
délszláv állam második világháború utáni mezőgazdaságának ábrázolása, értékelése.
E két, egymáshoz képest igencsak eltérő szemléletű forrástípus
kiválóan alkalmas a „kétféle valóság” egymás mellé vagy egymással szembe állítására. Ugyanis hiába rendelkezett 1944–1945-ben
nagy támogatottsággal a kommunista párt, a későbbiek során a lakosságot sújtó, s a háborús hangulatot, állapotokat idéző, azt szinte

4

Az interjúk felvétele – az 1956-os Intézet Oral History Archívumában őrzöttek kivételével – a Balassi Intézet által felügyelt Dunatáji népek kutatása c. pályázat (azonosító: NÉI/233-3/2012), a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj
(2013) és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által felügyelt Dunatáji
népek kutatása c. pályázat (azonosító: PRO-RENO-B-13-E-0005) révén
valósult meg. A hanganyag gépelése az OTKA K 101 629. sz. projektjének keretében történt.
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újrateremtő intézkedések, valamint a magántulajdon felszámolására irányuló törekvések sokakat szembeállítottak a kormányzattal.

A FÖLDREFORM ÉS A TELEPÍTÉSEK
A berendezkedő jugoszláv hatalom mezőgazdasággal kapcsolatos
első komoly intézkedése az 1945. augusztus 23-án elfogadott agrárreform és kolonizációs törvény volt; a továbbiakban a 14 tagú
Agrártanács, amely tárcaközi bizottságként működött, intézte a
földreformot érintő rendeletek előkészítését és felügyelte azok
végrehajtását. A földreform minden 45 hektárnál nagyobb földterületre – ebbe beletartozott a nem szántóföldként hasznosított föld
is –, a bérben való műveltetés esetében pedig 25 vagy 35 hektár
feletti birtokokra terjedt ki. Országos viszonylatban az agrárreform
során kisajátították a bankok, vállalatok egyházak, kolostorok, vallási közösségek 10 hektárnál nagyobb földterületeit, kiemelt fontosságú intézmények, közösségek esetében csak a 30 hektár fölé
eső részeket. A főfoglalkozású földművesek esetében a 20–35
hektár feletti részeket vették el – nemcsak szántót tekintve 45 hektár volt a felső határ –, a nem főfoglalkozásként földet művelők
kezén 3 és 5 hektár közötti földterület maradhatott. Magánszemélyek esetében a birtokok kárpótlás nélkül is az államra szállhattak,
ha a földre váró telepesek, földművesek népgyűlésein, az ún. földkisajátítási tárgyalásokon erről döntés született. Olykor viszont az
egykori birtokos némi kárpótlásban részesült. Vajdaságban a szerbiai agrárreform keretében a földből élők 20, a nem főfoglalkozású földművesek 3 hektáron gazdálkodhattak tovább. Mindezek
mellett tovább növelte a kiosztásra váró földek nagyságát az is,
hogy elkobozták a német kisebbség, egyes települések magyarságának, a külföldieknek, az elmenekült vagy meghalt tulajdonosoknak, s a háború alatt betelepülteknek a földbirtokait is. Az agrárreform szerves része volt a telepítés, amely főként külső, vagyis Jugoszlávia többi tagköztársaságának területéről való telepítéseket,

292

KOVÁCS CSABA

illetve belső, a Vajdaságon belüli mozgást takart.5 Az agrárreform
és a telepítések kedvezményezettjei közt kiemelten tartották számon a volt partizánokat, többek között a magyar vezénylésű és állományú Petőfi brigádot.
A földreform keretében országosan 1,647 millió hektár földet
sajátítottak ki, amelynek majd felét, nagyjából 710 ezer hektárt
osztották szét a földművesek között.6 A Vajdaságban volt a kiosztható területek legnagyobb hányada, 668.412 hektár, ami valamivel több mint 40%-át jelentette az agrárreformhoz létrehozott
földalapnak.7
A földosztás és a telepítés révén országosan 284 977 paraszti
gazdaság jött létre, a Vajdaságra ebből 67 102 esett. Vajdaság területén mintegy 90 ezer helyben élő család kapott földet – 41 508
család a már meglévő földje mellé kapott újabbat, 48 325 család
pedig nem rendelkezett addig földdel –, közülük 18 578 volt magyar, az ő részükre kiutalt föld 41 460 hektárra rúgott.8
Az agrárreform hatására nemcsak a földbirtokstruktúra változott meg drasztikusan, hanem a földkisajátításon, majd földosztáson alapuló reformhoz kapcsolódó telepítések eredményeként igen
komoly változás következett be a régió etnikai viszonyaiban is.
Hiszen a németek lélekszáma drasztikusan megcsappant, a magyarok a nemzetiségek arányait tekintve visszább szorultak (sőt, az országból elmenekültek és az új rezsim által végrehajtott vérengzések
miatt számszerűleg is csökkent a létszámuk), a szerb népesség száma viszont erőteljes gyarapodásnak indult. Egy 1947 végi felmérés
szerint a telepítés keretében 41 087 nem vajdasági (252 ezer fő) és
5

6
7
8

Molnár Tibor: A titói Jugoszlávia első 10 éve a Tisza mentén. In: A. Sajti
Enikő – Juhász József – Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a
Tisza mentén (1945–1955). Zenta – Szeged, 2013. 50–55.; A. Sajti Enikő:
Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–
1947. Bp., 2004. 376–377.
Molnár T.: A titói Jugoszlávia i. m. 62.
A. Sajti E.: Impériumváltások, revízió i. m. 376–377.
uo. 378–379.
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valamivel több, mint 7 ezer vajdasági család kapott földet. Ők
többnyire a korábbi német lakosok helyére költöztek, s az ő földjeiket is kapták meg.9
A délvidéki magyar társadalomnak az első világháború és az
1950-es évek eleje-közepe közötti társadalmi összetételére vonatkozóan kevés adat, támpont található. Az azonban kijelenthető,
hogy az az első világháború előtti időktől kezdve egészen a tárgyalt korszakig meglehetősen csonka volt. Még 1950 körül is
majd 70%-át földművesek tették ki – közöttük pedig igen sok volt
a földnélküli vagy az igen apró parcellával rendelkező –, ugyanakkor pedig igen csekély számban volt található soraikban értelmiségi, munkás vagy állami, illetve magántisztviselő.10 A nagyszámú parasztság pedig még túlzással sem nevezhető jómódú birtokosnak, hiszen egy 1938-as jugoszláv adat szerint a Vajdaság (az
1945 utáni helyzettel ellentétben ekkor még Baranya is a régióhoz
tartozott) megművelhető földterületének mindössze 14,13%-a volt
magyar kézen,11 jól lehet az 1931-es jugoszláv népszámlálás szerint a magyarság lélekszáma a Vajdaságban 368 646 fő volt, amely
25,9%-os arányt tett ki.12 (Bár a területi revízió után hatályon kívül
helyezték a korábbi jugoszláv agrárreformot, a megkezdett magyar
földreform sem igen változtatott a korábbi helyzeten.)13 Az 1945
utáni délvidéki magyarság társadalmi összetételét tovább torzította
az is, hogy a háború végén az egyébként is gyenge középosztály
tagjai tömegesen hagyták el a régiót. Egy 1946-os felmérés szerint
jugoszláv területről majd 85 ezer személy menekült Magyarországra – köztük persze megtalálható volt a Bácskába telepített

9
10
11
12

13

uo. 378.
uo. 373.
uo. 141.
Nyigri József: A visszatért Délvidék nemzetiségi képe. In: A visszatért
Délvidék. Szerk. Csuka Zoltán. Bp., 1941. 399.
A. Sajti E.: Impériumváltások, revízió i. m. 215–216., 254.

294

KOVÁCS CSABA

13 500 bukovinai székely, s egyéb 1941 után betelepített magyar
telepes csoportok is.14
A sajtóban 1945 szeptemberétől kezdtek el jelentős számban
megjelenni a telepítéseket, majd 1946 elejétől a földkisajátítási
tárgyalásokat bemutató és propagáló írások; a kerületi népbíróságok mellett működő, kvázi a földkisajátításokat szentesítő agrárbíróságok 1945. december 28-án alakultak meg.15 A földkérdésnek
tulajdonított jelentőséget mi sem tanúsítja jobban, minthogy Kek
Zsigmond (aki a kezdetektől 1948-ig az újság főszerkesztője volt)
egy 1945. júliusi írása egyenesen Jugoszlávia létkérdésének tekintette a föld birtoklásának – illetve a nemzetiségeknek – az ügyét.
A szerző szerint mivel Jugoszlávia agrárjellegű, többnemzetiségű
ország, „ez a két tény határozza meg leginkább multját és jövőjét
is”. Meglátása szerint a földkérdés „Legfontosabb alapelve: a föld
csak azé lehet, aki megmunkálja, tehát el kell venni mindazoktól,
akik nem munkálják meg.” Továbbá az „uj földreform nem tudja
(!) ki a helyieket a telepesek javára és a telepítést sem szűk soviniszta szempontok, hanem általános népi szempontok alapján
akarja végrehajtani.”16
A földkérdés témája még gyakoribbá vált a sajtóban 1946 tavaszától, amikor elkezdték kiosztani a földalapban lévő földet. Az
újság 1946. március 15-ei híradása szerint Vajdaság területén az
első földek kiosztására Szerémség néhány községében került sor,17
majd sorban következett a többi település. Az 1946. április 8-ai
Magyar Szó tájékoztatója szerint a következő napokban már minden vajdasági település számíthat a földosztás megkezdésére, annak mielőbbi befejezése ugyanis igen fontos, hogy mindenhol

14
15
16

17

uo. 347.
Molnár T.: A titói Jugoszlávia i. m. 55–56.
Jugoszlávia életkérdései. A nemzetiségi kérdés és a földkérdés. Szabad
Vajdaság, 1945. július 1. 3.
Szerémségben már megkezdődött a földosztás. Magyar Szó, 1946. március 15. 3.
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megkezdhesse az új tulajdonos a földek megmunkálását.18 A földosztás valóban lendületet vett, hiszen az áprilisi és a májusi hónapok során igen gyakran bukkan fel a napilapban a témával kapcsolatos cikk vagy egy adott helységben lezajlott földosztó akció ismertetése, illetve a földhöz jutottak megszólaltatása.19 Bár a földreform és a telepítés hivatalosan csak 1947. december 22-én zárult,20 a teendők zöme Vajdaság területén többnyire 1946 nyarára
már befejeződött. A végső nekiveselkedésről a Magyar Szó vezércikkben tájékoztatott. Az írás tulajdonképpen megvonja az agrárreform addigi mérlegét, kitérve a kezdeti földkisajátító tárgyalásokra, illetve a reform végső fázisát képező telepesfalvak építésére
18

A vajdasági földosztás. Magyar Szó, 1946. április 8. 4.
1946. április 13-án az első zentai földosztó tárgyalásról és a zombori
földművesekről olvashatunk: A földek termése ezentul azoké lesz, akik
megdolgoznak érte, Zombori földmunkások: „Sohasem gondoltuk volna,
hogy valamikor saját földjeinket munkálhatjuk.” Magyar Szó, 1946. április 13. 4. Az 1946. április 14-ei számban több mint féloldalas cikk számol
be arról, hogy megindult a földosztás a Vajdaság teljes területén, valamint
tudósít az adai és a bácstopolyai földigénylők földhöz jutásáról: Egy topolyai Petőfista: „Három felejthetetlen napot jegyeztem fel életemben: amikor a Petőfi-brigáddal elindultam, a bolmáni harcok napját, a földosztás
napját.” Magyar Szó, 1946. április 14. 4. 1946. április 16-án az adai és a
sztáribecsei (óbecsei) földosztásról olvashatók részletek: Igazi népi ünneppé avatja a földosztás nagy napjait Vajdaság dolgozó népe. Magyar
Szó, 1946. április 16. 3. Két nappal később egész oldalas terjedelemben
számol be a lap az adai, topolyai, zentai, martonosi, horgosi, moholi, sztárakanizsai (magyarkanizsai) és szenttamási földosztásról: Magyar Szó,
1946. április 18. 3. A rövid bemutatást a teljesség igénye nélküli felsorolásként folytatva: Elsőnek verte le a mesgye-karót özv. Fényiné, akinek
férje a Petőfi-brigád hősi halottja. Magyar Szó, 1946. április 23. 3.; Szerb
és magyar ujbirtokosok fogadják, hogy szoros együttműködésben és teljes
erővel munkálják a kapott földet. Magyar Szó, 1946. április 25. 3.;
Moravicán a földosztás és a tavaszi földmunkák nagy napjaiban. Magyar
Szó, 1946. május 1. 8.; mérleget von a május 12-ei szám egyik írása: Május 15-ig egész Vajdaság területén befejezik a földosztást. Magyar Szó,
1946. május 12. 3.
20
Molnár T.: A titói Jugoszlávia i. m. 62.
19
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egyaránt. Továbbá a földosztás mielőbbi befejezését propagálja:
„A földreformnak, mint a népbizottságok fontos feladatának, még
egyszer első helyre kell kerülnie, hogy ezt a nagy munkát már
egyszer befejezhessük és végleg levegyük a napirendről. Így fog
majd népünk a régi földtelenekkel együtt a gabona aratásával –
még nagy győzelmet aratni a szabad hazában.”21
A földek elvétele révén okozott sérelmek egyéni vetülete főként a bírósági (azok a kérdés-válasz forma miatt némi túlzással
akár interjúszituációnak is megfeleltethetők) és a személyes, elbeszélő forrásokból ismerhetők meg. Az elvett, kisajátított földek
birtokosai egyébként sem lehettek a földtörvénnyel „maradéktalanul elégedettek”, felháborodásukat azonban tovább növelhette,
hogy a földkisajátítási tárgyalásokon korántsem minden esetben
született egységes döntés, azaz volt eset, amikor a határozat a lehetőségekhez képest akár méltányosnak minősíthető, az adott
személy ugyanis megtarthatta a törvény által megszabott földmaximumot, akadt azonban olyan végítélet is, amely kifejezetten
méltánytalannak tekinthető.22 Az egyik zentai földkisajátító gyűlés
után például egy korábbi nagygazda ügye felülvizsgálatát kérte,
fellebbezésében részletesen elmesélt élettörténetét tekintette hivatkozási alapnak. Az idős férfi birtokigazgatással foglalkozott, fiatalabb korában pedig elbeszélése szerint maga is aktívan részt vett a
különböző fizikai munkákban. Miután zsidó vallású volt, családja
egy része koncentrációs táborba kerülve lelte halálát, többek pedig
21

22

Utolsó, nagy lendület a földreform befejezésére. Magyar Szó, 1946. június
21. 1.
Természetesen sok tekintetben vonható párhuzam a magyarországi és a
jugoszláviai események között, munkámnak mindez azonban nem célkitűzése. A konkrét jelenségnél maradva azonban felhozható Bolgár Dániel
megfigyelése, aki a kulák kifejezés jelentéstartalmának, magyarországi elterjedésének, rokonértelmű szavainak vizsgálata mellett kitér arra is, hogy
eltérő lehetett a párt és a helyiek megítélése a tekintetben, hogy ki tekinthető kuláknak, azaz oly személynek, akitől el lehet, el kell venni a földjét.
Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. In: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Szerk. Horváth Sándor. Bp., 2008. 50–93.
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munkaszolgálat közben vagy más módon haltak meg. Egyetlen
életben maradt fia pedig még a Szovjetunió területén csatlakozott
a jugoszláv partizánokhoz, s részt vett a jugoszláv területeken
folyt harcokban is. Leszerelése után azonban a föld elvétele révén
ő is nincstelenné vált.23
Természetesen a kedvezményezettek ellenkező előjellel ítélték
meg a földek kiosztását, legalábbis eleinte. A pacséri (ÉszakBácska) Márkus Lajos napszámos, földnélküli szülők gyereke
volt, önállósodása után ő maga is földművelésből élt, így a földosztás jelentős változást okozott számára, földtulajdonossá vált:
„Aztán, hogy ismét változott a világ, és »felszabadultunk«, jött a
földosztás. Megjegyzem a magyar időben is osztottak földet, de
mint háromgyerekes, nem jutottam be a jogosultak táborába. Akkor az volt az elv, hogy adjunk ugyan földet, de azért a munkáskéz
megmaradjon. Nehogy már ne legyen, aki túrja a földet! [...] Én is
kaptam azt a rossz, árendás földet, meg is örültem neki…”24
A kapott föld ugyanakkor megnövekedett munkaerőt, munkaeszközt is igényelt, ami nem mindig állt az érintettek rendelkezésére. A visszaemlékezés szerzője szakított paraszti családjának
gyökereivel, s kórházi ápolónő lett, aki szülőhelyéről, Zentáról
(Észak-Bácska) is elköltözött, Szabadkát (Észak-Bácska) választva új lakhelyéül. Utólag így emlékezett a földosztásra és az azt
követő évekre: „A földreform által kapott földet apám elkezdte
művelni. Foggal, körömmel. Semmi eszköze sem volt. Nem volt
ekéje, kocsija, lova; semmije, de semmije sem, csak a két keze.
Keserves évek voltak azok.”25
23
24

25

Az esetet ismerteti: Molnár T.: A titói Jugoszlávia i. m. 57–59.
Márkus Lajos: Napszámosból paraszt lettem. In: Sorsok, emberek, nem
mindennapi életek. Összeáll. Pénovátz Antal. Zenta, 2013. 145–146.
Kovačevné Fehér Ilona: Csoda és csoroszlya. Zenta, 2010. 44. Fehér Ilona
elbeszélése szerint családja a kapott föld ellenére is igen szegény maradt,
sőt, úgy látja a földtulajdon tulajdonképpen gyerekkorától determinálta
sorsát. Ennél fogva vegyes érzelmekkel vall családja és a föld viszonyáról:
„Apám […] szeretett volna egy gyárban elhelyezkedni, szakmát tanulni,
mesterré válni. Ezért nem kapott két kézzel a föld után, de anyám anyja –
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A propaganda hiába igyekezett a közbeszédben az agrárreform
másik elemét, a telepítést úgy feltüntetni, hogy a földosztással
együtt járó kolonizáció a földnélküliség és a munkaerő-hiány felszámolására irányul, amely az egész ország – gazdasági és szociális szempontú – ügyét szolgálja, a régió etnikai arculatának változása olyannyira szembeötlő volt, hogy interjúalanyaim a telepítéseket egyértelműen politikai – a szerb túlsúly kialakításának –
eszközeként értelmezik: „…nem voltak megszilárdítva a viszonyok, de ahogy itt alakultak a dolgok, mi tisztában voltunk avval,
hogy a szerbek soha nem fogják megengedni, hogy ez [a Vajdaság
– K. Cs.] visszakerüljön. Azért telepítettek be óriási mennyiségben
szerbeket, ugye. Rögtön a háború után hozták a volt partizánokat,
letelepítették, akkor, mikor volt az agrárreform, akkor megint hoztak…”26 Egy újságíró interjúalanyom (aki paraszti családban nőtt
fel Temerinben – Dél-Bácska) kiegészíti mindezt azzal, hogy a
szerbség tömeges betelepítése mellett a nemzetiségi arányok eltolódásának másik fő oka a németség eltűnése/eltüntetése volt.
„Amikor a kolonizációnak nevezett betelepítés ’46-ban hivatalosan lebonyolódott – ugye több százezer embert hoztak ide, főleg
Szerbiából, de Boszniából és Horvátországból, sőt, még Szlovéniából is itt-ott, meg Macedóniából is jöttek, Montenegróból. Tehát
az egész ország területéről. Akkor a Vajdaság élelmiszerellátottsága annyira vonzó volt, hogy ide jöttek, mert itt mindig több ennivaló volt, mint bárhol másutt.”27 Ugyanő azon a véleményen van,
hogy a változás azért volt még szembeötlőbb, mert a szláv ajkú

26

27

nem törődve a vejkó ellenkezésével – íratott földet a mi családunk részére
is. Minden családtagra egy holdat adtak, azaz nekünk öt holdat […].
Apám félt visszaadni, talán valami következménye is lehetett volna. Ezzel
a sorsunk egy életre megpecsételődött. A föld rabjai lettünk.”
Interjú Tomán László íróval, szerkesztővel. Készítette Kovács Csaba
2007-ben Újvidéken (Dél-Bácska). Országos Széchényi Könyvtár, 1956os Intézet Oral History Archívuma, 861. sz. 46.
Interjú Matuska Márton újságíróval, íróval. Készítette Kovács Csaba
2008–2009-ben Újvidéken (Dél-Bácska). Országos Széchényi Könyvtár,
1956-os Intézet Oral History Archívuma, 909. sz. 97.
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népesség betelepítése együtt járt egyes nemzetiségek eltűnésével:
„Alapstruktúrájában változtatták meg az egész Délvidék nemzetiségi összetételét. Hát innen elmentek németek százezer számra.
Vagy azokat is kivégezték, halálra kínozták, halálra gyötörték a
gyűjtőtáborokban, elüldözték vagy nem engedték haza őket. A királyi Jugoszláviának volt körülbelül hétszázezer német nemzetiségű lakosa. A háború végére már ez alaposan megcsappant, napjainkban pedig már abszolút szórványként kezelik csupán őket. […]
Na most a második világháború után a németek, mint német nemzetiségű csoport, már sehol nem jelennek meg, helyükbe mind
szlávok jönnek, elsősorban szerbek.”28

A BESZOLGÁLTATÁS
Az egyes élelmiszerek forgalmának felügyelete s a beszolgáltatás
nem volt szokatlan a Délvidék lakosságának. A készletekkel való
állami gazdálkodás, a beszolgáltatás és a terményforgalom szabályozása ugyanis már a háborús évek alatt megjelent Magyarországon, s az idővel kiterjedt a visszacsatolt délvidéki területekre is. A
magyar állam 1940–1941 során – az 1939. évi II. törvényre hivatkozva – zár alá vonta a mezőgazdasági termények kereskedelmét,
s központilag osztotta szét azokat, illetve szabott áron való értékesítésre, vagyis beszolgáltatásra kötelezte a termelőket a sertészsír,
a gabona, a kukorica, a cukor és a burgonya esetében. A későbbiekben a mezőgazdasági munkások szabad mozgását is korlátozták,
valamint előírták egyes ipari növények kötelező termelését is.
1942-től kezdve pedig új beszolgáltatási rendszert vezettek be,
amely a közellátás veszélyeztetettsége miatt még szigorúbb beszolgáltatási kvótát írt elő.29
28
29

uo. 96.
Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945–1956.
Békéscsaba, 1992. 8–13. A kérdésre lásd még: Honvári János: Magyarország Gazdaságtörténete Trianontól a rendszerváltásig. Bp., 2005. 88.
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A rövid ideig tartó politikai interregnum után a délvidéki területekre benyomuló partizánok 1944. október 17-én a korábban
magyar, német és horvát impérium alatt lévő területeken (Bácska,
Bánát és Baranya) katonai közigazgatást vezettek be. A katonai
közigazgatás hátterében, a területek „délszláv jellegét” erősítő politikai és társadalmi célok mellett, a szóban forgó területek emberanyagának és gazdasági erejének háborús célokra történő igénybe
vétele állt.30 A beszolgáltatás a háború végeztével azonban nem
szűnt meg, mindössze új fejezet nyílt történetében.
Miután a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) az agrárreformmal
a korábbi birtokstruktúrát lényegében felszámolta, még szorosabb
kontroll kialakítására törekedett a mezőgazdaság területén. Ennek
érdekében korlátozta az eszközpark kialakítását, akadályozta a termények áruforgalmát, hátráltatta a bérleti viszonyok kialakulását,
illetve az áruellátás terén jelentkező problémák miatt 1945 nyarától egyes gabonafélékre bevezette a kötelező beszolgáltatást, majd
azt évente többször is módosítva – utoljára 1949 októberében – kiterjesztette a húsárukra, a tejre és tejkészítményekre, a zsírra, a
gyapjúra, a bőrre stb.31 A beszolgáltatás (korabeli kifejezéssel a kötött vagy szabott áron történő állami felvásárlás) intézménye párosult az adópolitikával, az adó pedig a magángazdák esetében sokkalta nagyobb volt, mint a mezőgazdasági szövetkezetekre kirótt.
A földosztás kedvezményezettjei közül sokan éppen a rájuk kivetett adó miatt nem élvezték hosszan a kapott birtokot. Azt a jómódú parasztcsaládban felnőtt és az interjú felvételekor is gazdálkodó, illetve földjeit bérbe adó interjúalanyom eképpen mutatja
be: „…kiabálások [mentek – K. Cs.]: »Szét kell osztani a földet! A
30
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A kérdésre részletesen lásd: A. Sajti E.: Impériumváltások, revízió i. m.
314–322.; Kovács Csaba: Az 1944/45-ös délvidéki vérengzések múltja és
jelene. In: Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. Szerk. Bögre Zsuzsanna – Keszei András
– Ö. Kovács József. Bp., 2012. 299–300.
1952. június 7. In: Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944–1954.
Kronológia. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2011. 269.
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nagygazdáktól el köll venni!«, hát el is lött véve. Mondjuk, azt úgy
mondták akkó, hogy kisparcella, nyolc hold, annyit kapott mindenki,
minden szegény ember. Csak mikó kicsit helyreállt a rend, hogy
no: »Most már rendeztük. Köll fizetni az adót!« – akkó eladták
gyorsan, mert hát annak adója van, meg hát be köll fektetni.”32
A beszolgáltatás mértéke nem egyszer már a vetőmagot vagy a
megélhetéshez szükséges javakat is érintette, így a gazdák különböző módon próbálták kijátszani a hatóságokat: „Meg[tudtunk élni
– K. Cs.], mert lopva azért csináltuk. Hatalmas szalmakazal vót,
fészer az udvarba hátul, ott el vót dugva a meghízott, leszúrtuk, az
istállóban megforráztuk, megpörköltük, oszt vót ennivalónk. Lopni köllött, úgymond, a sajátunkét, na, akkó.”33
A beszolgáltatás nem teljesítése vagy az adóval való elmaradás
esetén retorzióra is sor kerülhetett, ahogy az a Kishegyesen
(Észak-Bácska) gazdálkodásból élő Fodor József esetében is megtörtént (naplóját leszármazottja tette közzé): „Adóvégrehajtó lefoglalt egy tehenet, 1 borjút 10 000 dinár adóhátralékért [1951 –
K. Cs.] június 19-én, délután.”34 Adott esetben azonban jóval komolyabb büntetést is kiróhattak a gazdákra: „Másfél évig [volt
börtönben apám – K. Cs.]. Két évre ítélték el. [...] Voltak Pozserevácon, aztán a trepcsai bányába. [...] Lent a bányába dolgoztak,
bányásztak. [...] Fejtették ott a rézt. Réz és aranybánya. Az együtt
járt.”35 Az akkoriban Zentán tanuló, de Szajánban (Észak-Bánát)
felnőtt, később újságíróvá váló interjúalanyom édesapját 1949-ben
tartóztatták le, s csak miután kétéves büntetésének negyedét elengedték, másfél évnyi börtön, kényszermunka, illetve vagyonelkobzás (korabeli szóhasználattal konfiszkálás) után 1951-ben került
szabadlábra. Az ok a beszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése
32

33
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Interjú M. M. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2013–2014-ben
Zentán (Észak-Bácska). 26.
uo. 23.
Fodor Pál: Egy paraszt naplója. Kishegyes, 2006. 86.
Interjú T. I.-vel. Készítette Kovács Csaba 2015-ben Zentán (ÉszakBácska). 3.
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volt, mivel azonban jobb módú gazda volt – közel 30 hold földdel,
a község többi gazdája számára foganatosított nyomásgyakorlás is
állhatott a háttérben: „…az apám így a szalmakazalba csinált egy
ólat, és egy disznót betett oda. Azt megtalálták. Megtalálták a
disznót, és akkor őt elvitték, és akkor jöttek aztán, pakoltak mindent. Aztán már mindent elvittek, apámat is, akkor szegény édesanyám is egy kacsát betett a kertbe. Volt egy klozet, olyan deszkaajtós, régi ugye. Nem volt akkor fürdőszoba, ilyesmi. Oda tett egy
kacsát és jött a kamion, rakni föl a holmit, és a nagy zúgásra a kacsa
megijedt, elkezdett sápogni a vécébe, bent a klozetba. És ó…”36
1945-tel kezdődően a Magyar Szóban is fel-felbukkant egy-egy, a
beszolgáltatást kijátszó, a terményátadást akadályozó gazdálkodó
büntetésének híre: „Sóti András már a földosztás során is ellenállt
a népi törvény alkalmazásának. [...] A lelkiismeretlen földtulajdonost a népbíróság most gazdasági szabotázs elkövetése címén vonta felelősségre. [...] A vád szerint Sóti még az 1945-ben termett
kukoricáját sem szolgáltatta be. [...] A földműves az idei kukoricatermés kötelező feleslegét sem adta át, hanem a [sertéshízlalásból
megmaradt – K. Cs.] pusztulóban lévő kukoricával összekeverte
[...] A földtulajdonos [...] a beváltást elszabotálta, hogy ezzel is
akadályozza az ország élelmiszerellátását.” A gazdát végül ötévnyi kényszermunkára, politikai jogainak felfüggesztésére, vagyonának részleges elkobzására és pénzbüntetésre ítélték.37
A követelt termények nagyságrendje gyakorta ahhoz a képtelen
helyzethez vezetett, hogy a gazdának először meg kellett vennie a
terményt, hogy aztán a megfelelő mennyiséget át tudja adni az állam részére, így tett a kishegyesi napló szerzője is: „A gabona elszámolása után lecsuktak a községháza udvarában lévő tömlöcbe
többedmagammal [1947 – K. Cs.] március 27-én este. 29-én szabadlábra helyeztek. 10 métermázsa tengerit kell április 1-jén beszállítani. Kukoricát vettünk és vittünk az állam részére III. hó 3136
37

uo. 2–4. Idézet: 2.
5 évi kényszermunka a romlott kukoricáért. Magyar Szó, 1947. január 25. 4.
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én, de. A métermázsájáért fizettünk 700 dinárt és kaptunk érte 245
dinárt.”38
A beszolgáltatás és az erőltetett kollektivizálás hatására érezhetően nőtt a feszültség a falvakban, s a parasztok nem egy helyen
szembeszegültek az intézkedésekkel. Az ellenállás formái a szóbeli inzultustól, a szabotázstól, a pártemberek zaklatásától, fizikai
bántalmazásától egészen a nyílt fegyveres felkelésig terjedtek. A
szembeszegülés területenként eltérő volt persze: 1948–1949-ben
Vajdaság területéről a kommunista káderek „csak” szabotázsokat,
kisebb incidenseket jelentettek (94 esetet jegyeztek fel), Horvátországban, Macedóniában és Boszniában azonban több tucat halálos
áldozata is volt az elégedetlenkedők és a kormányzat összecsapásainak. A boszniai lázadás 1950 májusában tört ki Bihać közelében, három vezetőjét később kivégezték.39
A beszolgáltatási tematika 1945 nyarának végén jelent meg
először a sajtóban, s pár hónap eltelte után tömegével láttak napvilágot a beszolgáltatással kapcsolatos írások. Az 1946-os beszolgáltatásokat – kényszerhelyzetre hivatkozva – már az év elején „felvezették”, egy a címlapon szereplő cikk szerint az ellátatlan tömegek élelmezésére szánt gabonának „Vajdaságban például szeptemberben és októberben csak a fele gyűlt be az előirányzott búzamennyiségnek”. A cikk mind a parasztokat, mind az átvételért felelős szerveket, sőt, a néphatóságokat is hibáztatja. A helyzet
megoldását pedig „a spekulánsok elleni erélyes rendszabályokkal
lehet elsősorban elérni, valamint azok letörésével, akik a spekulánsokat segítik.”40 A jelenség fontosságát jól jellemzi az 1946. évi
38
39

40

Fodor P.: Egy paraszt i. m. 77.
A kérdésről bővebben lásd: Melissa K. Bokovoy: Collectivization in Yugoslavia: Rethinking Regional and National Interests. In: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and
Entanglements. Eds. Constantin Iordachi – Arnd Bauerkämper. Bp. –
New York, 2014. 303–317.
Kemény intézkedéseket a búzabeszolgáltatás szabotálói ellen. Magyar
Szó, 1946. január 4. 1.
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cikkek száma: az egész évben 62 db látott napvilágot, amelyből az
év második felére 53 esett, a legkoncentráltabb hónap a decemberi
volt, akkor 16 cikk taglalta a beszolgáltatást. Az írásokat nézve
megállapítható egyfajta koreográfia: júniusban a gabonaszerződések megkötését adták az egyes cikkek hírül, majd az aratás közben, után, vagyis július, augusztus során megkezdődtek a felvásárlások. A felvásárlás menetét, annak tervezett ütemét, egy-egy településre lebontva is gyakran közölték – olykor az egész országra
vagy a Vajdaságra vonatkozóan is olvashatók összefoglalók –, illetve megjelentek a szabotázsokról (pl. rejtegetés a kukoricaszárkúpokban) és a spekulánsokról szóló híradások is. A gabonanövények felvásárlása egészen decemberig, akár januárig elhúzódott,
majd ősztől megjelentek a kukorica felvásárlásra történő lekötését
és magának a terménynek a beszolgáltatását bemutató cikkek is.
Hasonló nagyságrendben még 1947-ben ad teret a napilap a beszolgáltatásnak, aztán 1948–49-cel kezdődően jócskán csökken a
felvásárlási/beszolgáltatási témával foglalkozó írások száma. (Annak ellenére tapasztalható mindez, hogy a téeszszervezési láz
csúcspontjának számító 1949-es évben csak a Vajdaságban 2.405
személy ellen indult beszolgáltatási vétség miatt eljárás, s közülük
1.665-öt el is ítéltek.41) 1950–51-re pedig már alig találhatók a témának szentelt tudósítások.
Miután a pártvezetés belátta, hogy a földművesek egyre nagyobb mértékű kifacsarásával sem érhető el a tervezett mennyiség
összegyűjtése, egy 1952. június 7-ei rendelettel véget vetettek a
beszolgáltatási rendszernek.42
A hatalmas adó és a beszolgáltatás által fémjelzett időszakra
évtizedekkel később sem szívesen emlékeztek vissza az érintettek.
A földreform utáni időkben 24 hold földet birtokló bácsgyulafalvai (Nyugat-Bácska) Bálint József egész életében paraszti munkát végzett. Addigi életének egyik legnehezebb időszakaként élte
meg a beszolgáltatást: „[1947-ben – K. Cs.] megkezdődött az a
41
42

1952. június 7. In: Vékás J.: Magyarok a Vajdaságban i. m. 269.
uo.
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szerencsétlen kötelező világ, az obaveza [kötelezettség – K. Cs.],
amire 35 év múltán is, ha rágondolok, csak a Jóistent áldom, mert
csak az mentett, őrzött meg a vérebektől, lezárástól, meghurcolástól vagy megveréstől.”43

A SZÖVETKEZETESÍTÉS
A szovjet mintára megindult államosítási lendület oly mértékű volt
Jugoszláviában, hogy 1944 vége és 1946 között a kisipar, a kiskereskedelem és a mezőgazdaság kivételével felszámolták a magántulajdont, sőt miután 1948 áprilisától a kisipar és a kiskereskedelem is komoly állami felügyelet alatt működhetett tovább, már csak a
mezőgazdaság szövetkezetesítése volt megoldandó feladat.44
A földek közös megművelésének propagálása mindvégéig jelen
volt a vizsgált korszakban, így a kolhozok népszerűsítése már
1945-ben elindult, ennek szellemében a Szabad Vajdaságnak már
az egyik tavaszi száma a szovjet kolhoz előnyeit ecsetelte. A szerző szerint az írás apropójául az szolgált, hogy Jugoszláviában is
egyre erősödik a szövetkezeti mozgalom. A cikk érinti a kolhozok
létrehozásának szükségszerűségét, működésüket, illetve a szovjet
kollektivizálás majd 100%-os sikerét. Szóba hozza azt is, hogy a
„kolhozok megalakulásának egyetlen ellenségei a zsíros parasztok
(kulákok) voltak, akik a legkülönbözőbb kriminális eszközökkel
igyekeztek a kollektivizációt megakadályozni”, s hogy a kolhozokban dolgozók „nemcsak gazdaságilag erősödtek meg, hanem
kulturálisan is nagy haladást tettek.”45 A kolhozok népszerűsítése
nem merült ki ennyiben, még az év nyarán a Szabad Vajdaság jó43

44
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Idősb Bálint József: Imádkozzál és dolgozzál! Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2010. 85.
Juhász József: A titói Jugoszlávia első évtizede. In: A. Sajti E. – Juhász J.
– Molnár T.: A titói rendszer i. m. 10.
A kolhozok helyzete és szerepe Szovjetoroszországban. Szabad Vajdaság,
1945. március 20. 2.
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formán teljes oldalas írást46 szentelt az 1935-ös sztálini kolhozalkotmánynak, vagyis a kolhoz mintaalapszabálynak, illetve szintén
a nyáron látott napvilágot egy a cári Oroszország földművelésigazdasági gyakorlatát és a kollektív gazdaságokban folyó termelést összehasonlító cikk.47 Az első mezőgazdasági szövetkezetek is
még 1945-ben megjelentek az országban, a Vajdaság területén
1945 októberében Csúrogon jegyezték be hivatalosan48 az első földműves termelőszövetkezetet. (A község egyike volt annak a háromnak, amelynek magyarságát háborús bűnökre hivatkozva 1945-ben
kitelepítették, illetve vagyonától megfosztották.)
1946. július 18-án fogadták el a szövetkezetekről szóló általános törvényt, mely négyféle szövetkezet alapítását tette lehetővé: a
beszerző és értékesítő szövetkezetekét, a termelő és feldolgozó
szövetkezetekét, a hitelszövetkezetekét és a termelő parasztszövetkezetekét.49
A mezőgazdasági szövetkezetek megalakítását 1947-ben, az első ötéves terv (1947–1951) megindulásához kapcsolódóan kezdték
el erőteljesebben szorgalmazni, az igazán intenzív kollektivizálási
kampány viszont csak 1949-ben indult meg. Ennek egyik elemeként 1949 májusában a törvényhozás elfogadta a mezőgazdasági
szövetkezetekre vonatkozó általános törvényt. A jogszabály négy
fajta mezőgazdasági termelőszövetkezet alakítására nyújtott lehetőséget, közülük három lazább kereteket kínált a belépők számára,
hiszen a föld megtartása, sőt, az adott időn túli kilépési jog mellett
mindössze a közös gazdálkodást kívánta meg. A fennmaradó negyedik módozat azonban már megkövetelte a földről, az állatállomány és a termelőeszközök meghatározott részéről való lemon-
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A sztalini kolhoz-alkotmány. Szabad Vajdaság, 1945. május 6. 6.
A kolhozok a gyakorlatban. Szabad Vajdaság, 1945. augusztus 5. 3.
1945. október 14. In: Vékás J.: Magyarok a Vajdaságban i. m. 72.
Bokovoy, M. K.: Collectivization in Yugoslavia i. m. 323.
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dást; háztájit engedélyezett a törvény, annak nagysága egy hektár
lehetett. A belépők zöme az első három változatot favorizálta.50
A kollektivizálás felpörgetésének háttérben az húzódott meg,
hogy a jugoszláv vezetés a szövetkezeti, nagyüzemi kereteket eredményesebbnek vélte, mint a magángazdaságok teljesítményét, s a
Szovjetunióval való elmérgesedett viszony miatt egyre ellenségesebbé váló környezetben a termelésnövekedést a városi lakosság
zavartalan ellátásának biztosítására, valamint az iparfejlesztéshez
szükséges erőforrások bevonására akarták fordítani.51
Az 1949-es fordulatot jól jellemzi, hogy csak március 20-a és
május 31-e között 1.949 szövetkezet alakult az országban.52 A növekedés dinamikája az előző évekhez képest is jól látható: 1947ben az országban 779 termelő parasztszövetkezet volt, amelyekhez
40 590 háztartás és mintegy 211 ezer hektár föld tartozott, az
1948-as évben már az 1318 szövetkezethez 60 156 háztartás és
323 984 hektár tartozott. 1949-re viszont 6625 szövetkezet létezett, amelyben 340 739 háztartás dolgozott, illetve 1 839 979 hektárnyi területen folyt a gazdálkodás. A csúcspont 1950-ben volt,
akkor országos viszonylatban 6968 szövetkezet volt, amelyekhez
418 639 tag és 2 226 166 hektár tartozott.53 1950 körül a szövetkezeti földterület országosan a megművelhető földterület ötödét, vajdasági viszonylatban viszont megközelítőleg 40%-át tette ki.54
A Magyar Szó hasábjain kiugróan nagy számban 1949-től jelentek meg a kollektivizálással kapcsolatos írások. Ennek előzménye a JKP Központi Vezetőségének 1949. január 28-a és 30-a között tartott második plenáris ülése volt. Azon ugyanis a pártvezetőség határozatot hozott a falu szocialista átalakításának és a mezőgazdaság fejlesztésének kérdésében. A napilap az ügy fontossá50
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Melissa K. Bokovoy: Peasants and Communists. Politics and Ideology in
the Yugoslav Countryside, 1941–1953. Pittsburgh, 1998. 105.
uo.101–105.
Bokovoy, M. K.: Collectivization in Yugoslavia i. m. 300–303.
Molnár T.: A titói Jugoszlávia i. m. 113.
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gának megfelelően nyolc pontban, jó másfél oldalon számol be a
mezőgazdaságot érintő részletekről.55 A döntés eredménye – az
újonnan létrejött mezőgazdasági szövetkezetek – címoldalra kívánkozott: „A falvak megmozdulnak… A házakban, a földeken,
az utcasarkokon, a népfrontban, mindenütt sok szó esik a földmegmunkáló szövetkezetekről. [...] Telefonok berregnek: »Küldjenek könyveket, cikkeket, írásokat a földmegmunkáló szövetkezetekről.« [...] Uj világ születik. Csupán január 1-től február 14-ig
száznegyvenöt földmegmunkáló szövetkezet alakult köztársaságunkban. [...] Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy dolgozó parasztságunk megértette és követi Pártunk irányvonalát [...] Ez az irányítás
pedig a bőségbe és a kulturáltabb életbe, a szocializmusba vezeti a
falut.”56 A következőkben a más tematikáknál már bevált recept
szerint Vajdaság hol egyik, hol másik települése kapcsán volt olvasható, hogy új szövetkezet alakult vagy bővült a már meglévő.
Az 1949. március 19-ei szám egyik cikke például a moli (moholi)
bővüléséről számolt be, egy másik Ivanovón (Sándoregyházán)
két termelő parasztszövetkezet alakulását említi meg, egy további
pedig a moravicai (bácskossuthfalvi) szövetkezet 1947 októberétől
lezajlott fejlődésével foglalkozott, annak közgyűlését véve apropóul.57 Egy tíz nappal későbbi tudósítás országos és szerbiai szinten is beszámolt – több településről is külön szót ejtve – a mezőgazdasági szövetkezetek számának alakulásáról: „A szövetkezeti
mozgalom fejlesztésének lendülete főképpen a vajdasági parasztokat hatotta át. Tartományunkban a földterület 37 százaléka a szocialista szektor tulajdonában van.”58 Az augusztus 14-ei szám a
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Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének második plenáris ülése. Magyar Szó, 1949. február 3. 1–2. Idézet: 1.
Falvaink szocialista átalakítása. Dolgozó parasztságunk tömegesen alakít
földmegmunkáló szövetkezeteket. Magyar Szó, 1949. február 21. 1.
32 család belépett a moli földműves szövetkezet gazdaságába.; Termelő
parasztszövetkezeteinkből.; Az üzérnek nincs helye a „Petőfi” termelő
szövetkezetben. Magyar Szó, 1949. március 19. 3.
Hazánkban 2.514, népköztársaságunkban 1.148 termelőszövetkezet. Magyar Szó, 1949. március 29. 1.
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márciusihoz képest már majd duplájára teszi országos szinten a
földműves szövetkezetek számát. Az írás Vajdaság kapcsán a következő részletekkel szolgált: „Vajdaságban 57 000 kisparaszt,
42 500 középparaszt és mindössze 7000 gazdagparaszt tagja a termelőszövetkezeteknek.”59 Az október 29-ei szám egyik cikke is a
földműves szövetkezetek fellendüléséről ír, s közli, hogy országos
viszonylatban már 5246 termelő parasztszövetkezet van. Szerbiában pedig az az év január 1-ei állapothoz képest október 10-ig
37 935-ről 120 293-ra nőtt a szövetkezeti családok száma (országosan 60 156-ról 255 733-ra emelkedett), a birtokukban lévő földterület pedig 206 506 helyett már 711 854 hektárt tesz ki (országosan 323 984-ről 1 425 733-ra emelkedett).60 A jelenség fontossága
miatt az év utolsó napjai sem maradtak értékelés, illetve azt közzétevő sajtóhír nélkül, maga a földművelésügyi miniszter számolt be
az év során bekövetkezett változásokról.61
A kollektivizálási hullám „eredményeit” tekintve 1950-re érte
el a tetőpontot, így ez évben és az 1951–1952-esben még nem ritkák az országos vagy kisebb léptékű szövetkezeti híradások, beszámolók, 1953-ra azonban már inkább a szövetkezeti átszervezéssel és a földmaximum kérdésével foglalkozó cikkek töltik meg
a mezőgazdasági tematikán belül a napilapot.
A termelékenység csökkenése – az ország gabona-behozatalra
szorult –, a parasztság ellenállása, a párttól való tömeges elfordulása, illetve a Sztálin halálával beköszöntött enyhülés arra késztette a JKP-t, hogy 1953 során új jogszabályi kereteket alakítson ki a
mezőgazdasági szövetkezetekre nézve.62 A Szövetségi Végrehajtó
59

60

61
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4600 termelőszövetkezet van az országban. Magyar Szó, 1949. augusztus
14. 1.
A földműves szövetkezetek fellendülése. 5.246 termelő parasztszövetkezet
van az országban. Magyar Szó, 1949. október 29. 1.
Az idén naponta átlag 15 termelő parasztszövetkezet alakult. Magyar Szó,
1949. december 31. 1.
Lukács B. György: Kollektivizálás a szocialista Jugoszláviában (1949–
1953). In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában.
Szerk. Horváth Sándor – Ö. Kovács József. Bp., 2015. 380.
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Tanács által március 30-án meghozott rendelet értelmében átszervezték a szövetkezeteket, s a tagok ki is léphettek abból – a rendelkezés hatására a szövetkezeti tagok tömegesen hagyták hátra a
közös termelés kereteit. A kilépők viszont nem kaphatták vissza a
földmaximumot sem, azt ugyanis még egy ugyanazon év májusában meghozott, az Össznépi vagyon mezőgazdasági földalapjáról
és a föld mezőgazdasági szervezeteknek juttatásáról szóló törvénynyel az addigiról 10 hektárra (nagyjából 17 hold) csökkentették
(egyes háztartások 15 hektárra – hozzávetőleg 25,5 hold – voltak
jogosultak), ennek értelmében pedig a magángazdának megmaradtak is kénytelenek voltak megválni földjük e határ fölé eső részétől. A birtokmaximumon felüli földek az állami birtokok vagy a
megmaradt szövetkezetek kezébe kerültek.63 Földműves interjúalanyaim közül többen is a földmaximummal rendelkeztek, az
egyik szerémségi visszaemlékező is: „Hát háború után, mostan,
partizánországba, Tito országjába. Nem vót… ez vót a maxim, tizenhét hold. Többet nem lehetett venni, se árendáni, bérbe venni...”64 A kollektív keretek között zajló gazdálkodás véget értének,
majd az utána következő időszaknak a megítélése több interjúalanyom számára egybeesik a jugoszláv gazdasági fellendülés kialakulásával, illetve annak tartóssá válásával. A parasztcsaládból
származó M. M. így foglalta össze számomra ezeket az időket:
„…akkó fölbomlottak [a szövetkezetek – K. Cs.], és mindenki kiment vissza, és akkó meg vót engedve a maxi, úgy mondták, tizenhét hold föld lehetett neki privátilag. Mindent csinálhatott, vehetett gépet, szánthatott, vethetett szabadon, semmilyen beszolgáltatás, vagy ilyen tevékenység, azt csinált minden terményével,
amit akart. Akkó alakultak ilyen fölvásárló központok, amik így
fölvásárolták úgy a búzát, kukoricát, disznót, marhát, jószágot,
63

64

Bokovoy, M. K.: Collectivization in Yugoslavia i. m. 327.; 1953. március
30., 1953. május 22. In: Vékás J.: Magyarok a Vajdaságban i. m. 286–
287., 290.
Interjú Sz. I. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2013-ban Maradékon
(Szerémség). 2.
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mindent. És akkó ez nagyon jó lett a végin, mert abbúl alakult ki a
nagyon jólét…”65

KONKLÚZIÓ
A földtulajdonlás és az ahhoz kötődő jelenségek többévnyi igen
erős állami szabályozása lényegi, alapvető változásokat indukált a
délszláv állam mezőgazdaságában. Az egyik visszaemlékező
sommásan így értékelte ezt az időszakot: „…a nagygazdáktúl [elvették a földet – K. Cs.]. Meg bekényszerítették őket a téeszekbe
ilyen szövetkezetekbe, és ott mindent be köllött vinni. Kocsit, lovat, tehenet, disznót, házat, mindent, és csak az mikó rájöttek,
hogy nem jó… Tönkretették a parasztságot avval…”66 A jugoszláv
állam ezt követően nem kísérelte meg többé, hogy a földművelést
és a földművelésből élők egészét szigorú keretek közé terelje. De
hiába szűnt meg tulajdonképpen 1953 után a kontroll, az egyéni
gazdálkodóknak nem egyszer a szabályozásokat megkerülve kellett egzisztenciát teremteni, azt fenntartani vagy esetleg növelni is.
A beszélgetés felvételekor is földművelésből élő B. G. életében is
megesett, hogy a földmaximum miatt falakba ütközött: „És akkó
vettem bérbe fődet, hogy ha mán akkó van traktorom, ugye mentem és sokat másnak is csinálni, sokat kerestem. […] úgyhogy
néhun huszonegy holdat, tizennyolc holdat, tizenkilenc holdat naponta elmentem így másnak. […] Na, akkó én vettem, bérbe vettem fődet. De mikó beadtak… úgyhogy fizettem 50 ezer dinár büntetést fizettem azért, mert a megengedettnél több fődünk van.”67
A szövetkezetből való kilépés könnyebbé válása, az egyéni,
önálló gazdálkodás akadály nélkül való űzése folytán sokak régi
vágya vált valóra, így a már hivatkozott Márkus Lajosnak is: „A
65
66
67

Interjú M. M. földművessel i. m. 27.
uo. 27.
Interjú B. G. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2014-ben Maradékon
(Szerémség). 28.
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meghizlalt jószágot kevesebbért vették át, mint amennyibe a növendék állat, illetve a föletetett takarmány került. Be is kényszerítettek a zadrugába [szövetkezetbe – K. Cs.]. Három évet ott
is lehúztam. […] A szövetkezetek felbomlása után önállóan gazdálkodtam. Lovat is vettem, és amíg erővel bírtam, nem hagytam
magam. Talán az alatt a másfél-két évtized alatt voltam a legkevésbé más keze-lába. Napszámosból paraszt lettem.”68

68

Márkus L.: Napszámosból paraszt i. m. 146.
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FÖLDREFORM- ÉS SZÖVETKEZETPOLITIKA
A SZLOVÁK NEMZETÉPÍTÉS SZOLGÁLATÁBAN

(1945–1948)1

A második világháború befejezésével a nemzeti eszme nem tűnt el
a történelem süllyesztőgödrében, továbbra is diadalmaskodott. A
politikai nacionalizmus újra világra segítette a gazdasági nacionalizmust, mely a gazdasági szféra nemzeti szempontok szerinti újraszervezését, illetve a más etnikumokkal szemben foganatosított
gazdasági diszkriminációt tűzte ki céljául. Az 1945–1948 közötti
évek csehszlovák valósága sem volt ez alól kivétel.
Csehszlovákiában a kisebbségellenes politikai kurzust két
meghatározó tényező befolyásolta, illetve jelölte ki annak kereteit.
Az államhatalom és a gazdasági rendszer. A cseh és szlovák politikai elit a nemzeti és szociális forradalom tézisét befelé egységesítő szándékkal kommunikálta. Kifelé, az illojálisnak és destruktívnak bélyegzett magyar és német kisebbségi közösségek irányába kirekesztő és felszámoló, tehát antidemokratikus jelleggel bírt.
A kassai kormányprogramban a társadalom- és államszervezés
szláv irányítását nyilvánították ki.2 A cseh és szlovák nacionaliz1
2

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
Az 1945. április 5-én elfogadott kormányprogram X. fejezete foglalkozott
a cseh és szlovák gazdasági életből az „idegen elemek” (kisebbségek, kollaborálók) kiiktatásával és gazdasági jelenlétük, befolyásuk megszüntetésével. Az indoklás kiterjedt Németország és Magyarország állampolgáraira, a magyar és német nemzetiségű csehszlovák állampolgárságú lakosokra, akik „elárulták a nemzetet, s tevékenyen támogatták a német és magyar
megszállókat”, valamint a cseh és szlovák hazaárulókra. Azokat a gazdasági szervezeteket, részvénytársasági formában működő vállalkozásokat és
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mus számára – Ernest Gellner gondolatát átfogalmazva3 – ekkor
nyílt lehetőség az államterület és a nemzeti kultúra kapcsolatának
szorossá tételére, de ezért a kisebbségek súlyos árat fizettek, melyek következményei máig hatnak.
A magyarok számára a kollektív bűnösség vádja nem csak a
hatalommegosztásból való kizárást jelentette. A Beneš-féle dekrétumok és a Szlovák Nemzeti Tanács (továbbiakban SZNT) rendeletei politikai és kulturális kirekesztést, gazdaságilag pedig vagyonvesztést eredményeztek. A kisebbségi jogok érvényesíthetősége szempontjából ez a helyzet a törvényenkívüliséggel volt
egyenlő és hosszú távon visszafordíthatatlan kulturális beavatkozást jelentett. A kisebbségi magyarok számára a következő alter-

3

szövetkezeteket is megszüntetésre ítélték, melyek vezetőségében az előzőekben említett országok állampolgárai, a magyar és német kisebbséghez
tartozó személyek és a megszállókkal együttműködők kaptak helyet.
Egyébként a kisebbségi gazdasági szervezetek meghatározásának további,
a gyakorlatban alkalmazott, de a kormányprogramban nem jelölt kritériumai a tagság nemzetiségi hovatartozása és az ügyviteli nyelv volt.
A szövetkezeteket ideiglenes nemzeti gondnokság alá vonták. Ezeknél a
tagság kicserélésével és új szlovák vezetőség választásával számoltak. A
gondnokság kiterjesztését a nemzeti bizottságokra, kivételes esetekben pedig a Szlovák Nemzeti Tanácsra bízták.
A földbirtokreformmal a XI. fejezet foglalkozott. A kormányprogram állami földalap létrehozásáról határozott, mely a fizikai és jogi személyektől
elkobzott földtulajdont kezelte. A mezőgazdasági vagyonról szóló elkobzási javaslatokat a helyi és járási nemzeti bizottságok adták ki, melyeket a
megbízottak testületének illetékes szervei vizsgáltak meg és hagytak jóvá.
A földosztás során előnyben részesítették a cseh, szlovák és ukrán parasztok, zsellérek és mezőgazdasági munkások közül azokat, akik részt vettek
az ellenállásban és a felszabadulás során is aktív szerepet játszottak. Ez a
kedvezményezett csoport a felosztott birtokok igazgatására és a mezőgazdasági munkák hatékonyabbá tételére szövetkezeteket hozhatott létre. Az
új földtulajdonosok a földilleték fizetése alóli könnyítésben részesülhettek
és bizonyos esetekben mentességet kaphattak.
Szarka László: Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki
dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom 2005. 45–47.
Ernest Gellner: A nacionalizmus tipológiája. Regio 18. (2007: 1. sz.) 16, 21.
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natívák mutatkoztak: a beolvadás, az aktív vagy passzív rezisztencia, a kivándorlás és a helyben maradás, mellyel felvállalják a kisebbségi létből származó hátrányokat.
A többségi gazdasági nacionalizmus a kisebbségiek gazdasági
tevékenységét akadályozta, az érvényesülés csatornáit lezárta, a
vagyonállományukat gyengítette és felszámolta. Eszközei közé sorolhatók a telepítések, a földreform, a deportálás-szétszórás, a lakosságcsere, a mezőgazdasági, kisipari, kiskereskedelmi vagyonok, illetve a szövetkezeti és banktőke elkobzása és az intézményesített vagyonfelügyelet bevezetése, a nemzeti gondnokság. A
„jogszerű” büntetés egyik formáját alkotta, hogy a kisebbségi közösség tagjainak magánvagyonát elkobozták és többségivé, államivá alakíthatták. A magyar politikai, gazdasági és kulturális elitet
megtorlások, perek és üldözések sújtották.
Ez a tanulmány a szövevényes problémakör két aspektusával, a
földreformmal, illetve az alkalmazott földreformpolitikákkal és a
több szálon hozzá kapcsolódó szövetkezeti politika irányvonalával, annak eredményeivel, a kisebbségi gazdasági önszerveződés
fájdalmas veszteségeivel foglalkozik.

A SZLOVÁK FÖLDREFORMPOLITIKA:
ETNIKAI HOMOGENIZÁLÁS ÉS VAGYONELKOBZÁS
A kevésbé iparosodott és a nyugat-európai állam- és gazdaságszervezési modelltől lemaradt, vagy éppen saját útjaikat kereső
térségbeli kisnemzetek politikai elitjei, hatalmon belülre kerülve a
földtulajdonjogok megszerzésével és szétosztásával, egy új középparaszti, etnikailag megbízható, rendszertámogató réteg kialakításának merész projektjével, nagyszabású társadalomalakító terveket
szövögettek. A gazdaságpolitikai elképzelésekben és indoklásokban a föld nemcsak az élelmezés és a közellátás szempontjából
kapott nagy jelentőséget, hanem a nép (nemzet) „túlélésének” gazdasági bázisaként is. A földtulajdon a társadalomszervezés terén a
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hatalmi politika egyik kiemelt eszköze volt. Nem volt értéksemleges és nem is tekinthetjük csupán technikai jelentőségűnek. Így a
vizsgált kérdéskörnek két vetületét rögzíthetjük. A nemzetállamként szerveződő Csehszlovákiában a kisebbségellenes földreformmal a jövedelemelosztást irányították más csatornákba és az
ország társadalmi-politikai stabilizálását kívánták elérni.
A szlovák történeti szakirodalomban a második világháborút
követő csehszlovákiai földbirtokreform három szakaszát különböztetik meg. Ez a korszakolás nem tudományos diskurzus során
tisztult le, hanem a korabeli politikai szempontok átvételét jelenti,
miközben 1948 előtt és után döntően elkobzási folyamatok zajlottak. Az 1948-ban tematizált kommunista látószögről van szó. Az
első szakaszban az elkobzásokat és kiutalásokat valósították meg.
A kommunisták ellenséges és áruló nagybirtokosok földtulajdonának az elkobzásáról beszéltek (1945 tavaszától 1947 végéig). A
következő szakaszt az első földreform revíziója jelentette (1948
elejétől augusztus 1-jéig). A kommunista retorika szerint a földműves népen elkövetett igazságtalanságokat és sérelmeket szüntették meg. A harmadik szakaszban az új földreform során, 1948 februárja után már az 50 hektár feletti földbirtokokat vették el.4
A szlovák politikai elit a „szlovák föld” nacionalizálásáról beszélt. Az elkobzott földeknek a szlovák földműves nép tulajdonába
való átadását hirdették meg.
Martin Kvetko5 a Mezőgazdasági és Földreformügyi Megbízotti Hivatal (Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy)
4

5

Slovenský národný archív (továbbiakban SNA), Povereníctvo pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, sekcia B (továbbiakban PPPR-B), 411. doboz,
325/50-IX/A; Gustáv Husák: K roľníckej otázke na Slovensku. Bratislava
1948. 91–98; Jiří Koťátko: Pozemková reforma v Československu. Praha
1949. 7.
Kvetko, Martin (1912–1995) állatorvos, szlovák demokrata politikus. A
háború után mezőgazdasági és közellátási megbízott, a földreformpolitika
irányítója volt. 1948 márciusában emigrált. Angliában, Németországban és
az Egyesült Államokban élt. 1989 után visszatért Szlovákiába és a megújult demokrata párt elnöke lett.
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a földreform „első szakaszát” nemzeti jellegűnek tekintette. Az
előző földreformpolitikák úgymond parciális szempontjait elvetette. Szerinte a szlovákiai agrárnépesség tulajdonviszonyainak radikális megváltoztatását a konszolidációnak kellett volna követnie.
A hivatal szerint a szlovákiai földtulajdon nagysága kb. 400 ezer
hektár körül mozgott. Az előzetes becslések szerint kb. 155 ezer
mezőgazdasági földet és 245 ezer hektár erdőt kellett volna elkobozni. A földekkel és erdőkkel együtt a mező- és erdőgazdasági
ipari létesítményeket és a kastélyokat is elkobozták. Az elkobzás
kb. 161 szeszfőzdét és száz malmot érintett. Az utóbbiakat szövetkezeti formában szervezték át.6
A tulajdonviszonyok megszilárdítása mégis feltételes mód maradt, hiszen a földreformpolitika „a forradalmi korszakban” korán
nehézségekbe ütközött, bár 1945 őszére már 250 nagybirtokos kb.
140 ezer hektár földtulajdonát elkobozták.7
A nehézségek közé sorolható a törvényes rendelkezések be
nem tartása, de az áttekinthetetlen és gyakran önhatalmú eljárások
is. A nemzeti bizottságok partikularizmusa szintén akadályozta a
megbízotti hivatal munkáját. A bizottságok vezetői úgy gondolták,
hogy az elkobzott vagyonok községi és nem állami tulajdont képeznek. A vagyonok egyes részei – főleg az ingatlanok – „ellenőrizhetetlen helyzetbe” kerültek. A kiárusított vagyonokból származó bevételek a bankok „ismeretlen számláira” és nem a földalap
számlájára vándoroltak. Komoly gondot okozott az iskolázatlan,
képzetlen adminisztratív munkaerő, amely az egyre növekvő ügyintézés terheivel hadakozott. A szlovák földigénylők gyakran csak

6

7

SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Správy
Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. január
15. 1. sz.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Správy
Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1945. november 15. 4. sz.
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használatba kapták a birtokokat és saját gazdasági eszközeiket voltak kénytelenek használni.8
A földreform adminisztratív és koncepcionális hiányosságai
1946 elejére nyilvánvalóvá váltak. Kvetko azzal érvelt, hogy 1945
„a rögtönzés éve” volt, és most már a tervezésen alapuló földreformpolitikára való áttérés következik. A demokrata politikus nehezményezte a szaporodó „inkompetens” és lejárató kritikát. A
földreform lebonyolításának nehézségeit a törvényi hiányosságokkal magyarázta. Szerinte a helyi nemzeti bizottságok munkája nem
javult. A már folyamatban lévő ügyeket rosszul kezelték, az elkobzásokat és földkiutalásokat pontatlanul végezték, a megbízotti
hivatal utasításait nem vették figyelembe. A törvényellenes helyzetekben számos esetben a hivatal utólagos jóváhagyását kérték.
Kvetko ebben a helyzetben „sikerként” könyvelte el újabb 10 ezer
hektár „ellenséges föld” elkobzását 1945–1946 fordulóján. Legfőbb célként a teljes jogú földtulajdonosok csoportjának kialakítását, tulajdonuk telekkönyvezését és a birtokok tehermentesítését
jelölte meg. Ezek mégis túlzottan optimista elvárások voltak. A
tehermentesítés külön gond maradt, mert ezt a problémát törvényileg nem szabályozták. További rendeletek útján az anyagi kiadásokat sem rendezték. Azokat a kiutalási árból kellett volna fedezni,
de átmenetileg nagyon alacsony szinten határozták meg őket.9 A
földbirtokok volt alkalmazottainak kártalanítását sem rendezték.10

8

9
10

SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správy PPPR 1945–1947, Správy
Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1945. november 15. 4. sz.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, Splátkový plán.
A kártalanítás a cseh, szlovák és egyéb szláv nemzetiségű alkalmazottakra
és a „nem árulókra” vonatkozott, akik legalább 3 évet dolgoztak a birtokon. Azokat a hivatalnokokat, kézműveseket, deputánsokat, munkásokat
értették az alkalmazottak alatt, akik elveszítették munkahelyüket. A megbízotti hivatal készpénzben fizette ki őket. SNA, PPPR-B, 7. doboz, Správy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. február 15. 3. sz.
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Több probléma együttesen jelentkezett. Legfőképpen a zsidó
mezőgazdasági tulajdon restitúciója, a partizánok mindjobban erősödő nyomásgyakorlása és a dél-szlovákiai magyar birtokok rossz
gazdasági állapota volt nyomasztó gond. Az elkobzások pénzügyi
vonatkozásai és a tisztázatlan finanszírozások a problémákat csak
tovább fokozták. A belső telepítések szintén nehezítették a hivatal
munkáját.
A 128/1946-os rendelet lehetővé tette a zsidó vagyonok restitúcióját, alkalmazása azonban a szlovák lakosság egy részében ellenszenvet keltett.11 A demokraták és a kommunisták politikai céljaik eléréséhez gyors változtatásokat követeltek. A demokrata gondolatmenet szerint a zsidó mezőgazdasági tulajdont ugyan nagyszámú szlovák kisegzisztencia között osztották szét, de ezek az emberek nem tekinthetők árjásítóknak, hiszen az államtól ellenérték fejében jutottak hozzá a birtokokhoz, nem pedig erőszakos úton szerezték meg azokat. A demokrata politikusok szerint figyelembe kellett venni azt a reális veszélyt, hogy a restitúció folyamata az antiszemita magatartást tovább erősíti. A kommunisták a kérdés szociális oldalát hangsúlyozták. Szerintük a szlovák kisparasztokat nem
rasszista indítékok, hanem egzisztenciális kényszer vezette.12
A zsidó földbirtokokat külön állami alap kezelte.13 A nagy kiterjedésű földek és a gazdálkodás fenntartása jelentős anyagi terheket jelentett és állami hitelek nélkül nem is volt lehetséges. A
kezelt vagyonokhoz még 26 szeszfőzde, 5 téglagyár, 2 kőfejtő és 1
mészégető, szárító és keményítőgyár tartozott. A restitúciós eljárás
hosszadalmas volt. Az alaphoz benyújtott kérvények véleményezése elhúzódott. Az eredeti tulajdonosokkal szemben külön féke11

12

13

Samuel Cambel: Slovenská agrárna otázka 1944–1948. O dvoch polohách
agrárnej revolúcie na Slovensku, v českých krajinách a problém generálnej
pozemkovej reformy. Bratislava 1972. 259–265, 345.
Cambel, S.: Slovenská i. m. 91–94; Katarína Zavacká: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku. Česko-slovenská historická ročenka
(2002) 232.
Fond pre pre správu poľnohospodárskych majetkov.
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ket alkalmaztak, mert az alap által kötött bérleti szerződések csak
a gazdasági év végén voltak felmondhatók és a tulajdonos az alkalmazottakat köteles volt továbbra is alkalmazni.
Kvetko a partizánok érdekvédelmi szövetségével (Zväz partizánov a vojakov domáceho a zahraničného odboja) 1946. február
15-én tárgyalt.14 Vezetőiket biztosította, hogy teljes mértékben
támogatja a nekik címzett kiutalásokat. Szerinte a magyar birtokok
lassú kiutalásait a lakosságcsere késése okozta. Kvetko úgy gondolta, hogy a magyarok munkatáborokban való összpontosítása
hamarosan „kivitelezhető” lesz, mert a németek kitelepítésével a
munkatáborok kapacitásai „felszabadulnak”, s a szabotáló magyarok így a táborokba küldhetők.15 A szlovák földszerző politika
azonban a déli magyar birtokok pusztulásával volt kénytelen szembesülni. A háború pusztításai, a rendezetlenné váló tulajdonviszonyok és a helyiek rablásai a gazdasági konszolidációt akadályozó tényezők voltak.
Egy minden bizonnyal 1946 kezdetén született beszámoló,
mely a szlovák földreform-politika helyzetét vizsgálta, kendőzetlenül mutatott rá annak valós tartalmára és a kudarcok okaira. Az
ismeretlen szerző az állam autoritatív beavatkozását a tulajdonviszonyokba természetesnek tartotta vagy legalábbis azt elfogadta.
A politikai célok megvalósítása akadályokba, a tulajdonviszonyok
szövevényességébe és a jogi összefüggések bonyolultságába ütközött. Az elkobzások büntető jellegét elismerte, hiszen a magyar és
német személyek vagyonát vagy vagyonrészét csakis úgy vehették
el, hogy az elkobzások „előfeltételeként” megállapították a bűnösségüket. A beszámoló szerzője a nemzeti bizottságok szerepéről
negatívan nyilatkozott. Szerinte éppen ezek „a népi szervek” tehettek arról, hogy a földreform kezdeti szakasza lelassult és majdnem
14

15

SNA, Fond národnej obnovy (továbbiakban FNO), 5. doboz, Partstar
hospodárstvo a rekreačné stredisko Zväzu slovenských partizánov Karva,
13180/47, 14279/47.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, Správy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a
pozemkovú reformu, 1946. február 15. 3. sz.
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holtpontra jutott. Tényként állapította meg, hogy a benyújtott elkobzási kérvények közel kétharmada hiányos volt, így nem születhetett mértéktartó döntés. A volt tulajdonosok adatait hiányosan
tüntették fel, ugyanakkor ezek az információk bizonytalanok és
elégtelenek voltak. Külön gondokat okozott, hogy a nemzeti bizottságok a telekkönyvi állapotot vették figyelembe, nem pedig a
birtok valóságos állapotát. A telekkönyvekben számos esetben a
bérlők és nem a tulajdonosok adatai szerepeltek. Olyan esetek is
előfordultak, hogy az ellenállásban részt vett személyek földjeire
adtak ki elkobzási végzéseket. Magukról a mezőgazdasági vagyonokról elégtelen információk álltak rendelkezésre. Gyakran nem
lehetett tudni, hogy melyik vagyon milyen terjedelemben kobozható el. A helyi közigazgatási szervek a volt tulajdonosokról kevés
adatot szolgáltattak. A szlovák nemzetiségű igénylők esetében pedig kellőképpen nem indokolták meg az elkobzás jogosságát.
Gyakran személyi vagy politikai okok miatt alkalmatlan személyek részesültek földjuttatásban. A kedvezményezett helyzetben
lévők, az ellenállásban részt vevők igénylései kaotikussá tették a
földreformot. A valós helyzet felmérését a technikai jellegű gondok (könyvelés, nyilvántartás, statisztika, vagyonfelmérés) és a tekintélyes iratpusztulás mellett a prágai hivatalokkal elhúzódó iratcsere is lehetetlenné tette. Az új földmérések kivitelezésére megkésve került sor.16
A nemzeti bizottságok a parcellázásokat önhatalmúlag végezték, és gyakran nem állt érdekükben a pontos adminisztrálás. Az
elkobzások jóváhagyását a kommunista irányítás alatt álló belügyi
megbízotti hivatallal folytatott kompetenciaharc is nehezítette. Kialakítottak ugyan egy közös bizottságot, de abba a belügy hiányos
jogi ismeretekkel rendelkező és gyakorlat nélküli személyeket delegált. A bizottság nem végzett hatékony munkát és nem felelt
meg az elvárásoknak. Az elkobzások végrehajtását a 104/1945-ös
rendelet is késleltette, mégpedig az állampolgárság kérdésében. A
rendelet értelmében meg kellett határozni, hogy 1938. november
16

SNA, FNO, 2. doboz, 5769/sekr.
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1-jén csehszlovák vagy magyar állampolgár volt-e az érintett. Az
antifasiszta ellenállásban részt vett magyarok külön problémát jelentettek. Ők elvileg mentesül(het)tek a vagyonelkobzás alól, de
ehhez meg kellett állapítani 1938-as állampolgárságukat. Ezt helyi
szinten gyakran nem végezték el. Egyébként is az állampolgárság
megállapítása már a belügy feladatkörébe tartozott. A szerző a beszámolóban rámutatott „a szlovák nemzet árulói és ellenségei” kategória tarthatatlanságára. Olyan szubjektíven meghatározott csoportnak tekintette azt, melynek ismérveit pontosítani kellett volna.
A külföldi állampolgárok birtokai újabb problémkört jelentettek.
Ezek ugyan kevesebb, de nagyobb kiterjedésű birtokok voltak.
További sérelmes ügyekben a külföldi államok intervenciói sokasodtak.17
Alapvetően diszkriminatívnak tekinthető az elkobzási végzésekről való értesítés módja és logikája. A helyi és járási nemzeti
bizottságokat nem kötelezték arra, hogy az elkobzásokról az érintett
tulajdonosokat tájékoztassák. A végzéseket a felsőbb szervek közlönyeikben, illetve nyilvános jegyzékek útján „kézbesítették.” A
magyaroknak és németeknek azt ajánlották, hogy „saját érdekükben” az elkobzásokról a nemzeti bizottságoknál győződjenek meg.18
Az 1945 utáni csehszlovák földreform-politika megörökölte az
előzőek szervezési és anyagi terheit, egyben rendezetlen ügyeit.
Az első földreform pénzügyi csomagja öt nagyobb tételből állt: A
felosztott nagybirtokok 250 volt alkalmazottjának a nyugdíjából;
17

18

SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správa o stave a priebehu pozemkovej reformy na Slovensku.
Az ún. szövetséges államok (USA, Nagy-Britannia, Görögország, Hollandia, Jugoszlávia, Kanada, Norvégia) polgáraitól elkobzott földbirtokok
12 179 hektárt tettek ki. A semleges országok polgáraitól (Svájc, Lichtenstein) 423 hektárt vettek el. A legnagyobb arányú elkobzások a vesztesek (Németország, Magyarország, Olaszország) polgárait és vállalatait sújtották. Tőlük 176 475 hektár földet vettek el. SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv.
č. 156, Správa o činnosti sekcie B Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy za rok 1946.
Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1947. május 15. 10. sz. 146.
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51 kolónia hiteleiből, melyek közül 45-öt a magyarok által lakott
területeken találhatunk; A kiutalt földbirtokok egyharmadát nem
telekkönyvezték (ez 58 ezer személyt érintett), és a birtokosok a
kiutalási árat sem fizették be. Ezt az összeget kb. 20 millió koronára becsülték; Az elidegenített és bérbe adott földek anyagi ügyeit
külön tételbe sorolták; Végül a földreformmal foglalkozó három állami alap kezelése tartozott ide, mely 277,8 millió koronát jelentett.
A 104/1945-ös rendelet alapján 1946 elejére ezer eljárást folytattak le és 150 ezer hektár földbirtokot koboztak el. A magyarországi állampolgárok birtokai 37%-ot, a 50 hektár feletti tulajdonnal rendelkező csehszlovákiai magyaroké 8%-ot tett ki. Ezt a csoportot az a 250 nagybirtokos alkotta, akiknek a földjeit 45 ezer
hektár terjedelemben vették el. A német kisebbség tagjainak a
veszteségei is nagyok voltak (21%). A csehszlovákiai magyarok
birtokait jelentős számban sorolták még „az árulók és a szlovák
nemzet ellenségei” képlékeny kategóriába, ahol az elkobzott magyar birtokok aránya 29% volt. A különféle vállalatoktól és társaságoktól elvett földtulajdon 5%-ot képviselt.
Az 1946. február 21-i statisztika szerint az összes elkobzott
földbirtok 442 536 hektárt tett ki, ennek 65,5%-át erdő alkotta. A
magyar kisebbség tagjai ekkor már az 50 hektár alatti birtokokkal
is, melyek összesen 35 187 hektárt tettek ki, csak formálisan rendelkeztek. A Kvetko-féle hivatal ezt a birtokállományt rendeletileg
bármikor elkobozhatónak vélte. A magyar apróbirtokokat nem vették ekkor még számításba, mert rövid időn belül nem tudták feltérképezni és felmérni őket. Erre majd 1948 első felében került sor.19
Az 1946-os év tavaszától az elkobzási folyamatot felgyorsították, mert a földművesbizottságoknak ez a jogköre az év végéig
volt érvényben. Emögött a demokraták politikai számításai húzódtak meg. Az átütő sikert hozó parlamenti választásokat követően
ezekben a bizottságokban ők meghatározó befolyást kívántak szerezni a kommunistákkal szemben, hogy így gyakorolhassanak fel19

SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správa o stave a priebehu pozemkovej reformy vyhotovená na dožiadanie Zboru povereníkov.
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ügyeletet a földreformpolitika lokális színterein.20 A hivatal 1946. május 28-ig felgyorsította a magyar kisbirtok elkobzási folyamatát. Bár
a németek esetében kétszeres volt az elkobzási esetek száma, a magyarok 37%-os birtokvesztesége a legmagasabb volt.21 Egy másik
felmérés szerint ekkor 17 660 birtokot már elvettek 58 559 tulajdonostól. A magyaroktól elkobzott mezőgazdasági földtulajdon
267 635 hektár volt. A németeké 130 786, a kollaboránsoké 22 955
hektárt tett ki. Az elkobzások 46 018 hektár földet nem érintettek.22
A 33/1945-ös rendelet alapján elkobzásra ítélt 5216 magyar
személy földbirtokát átmenetileg meghagyták. Ezen személyek
59%-át ítélték el, de közülük 33% részesült konzuli védelemben.
Ebben a kategóriában a birtokok 39%-át tartották elkobozhatónak,
2%-ot már tárgytalannak tartottak.23
A 104-es rendelet szerint végrehajtott elkobzások 1946 júliusának elejére lezárultak. Az új szakaszt a 64/1946-os rendelet nyitotta meg. A szlovák hivatalok szerint a két rendelet alapján összesen
37 826 esetet tartottak nyilván és 570 020 hektár földterületet koboztak el, melynek 47,37%-a mezőgazdasági föld, 52,63%-a erdőbirtok volt. Az elkobzott földvagyon százalékos megoszlása a felmérés szerint a következő volt: magyarok 33,89%, németek
30,56%, árulók 24,90%, részvénytársaságok 10,63%.24

20

21

22

23

24

Jan Rychlík: Pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945–1950.
Historický časopis 41. (1993: 4. sz.) 399–401.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, inv. č. 156, Správa o činnosti sekcie B Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy za rok 1946.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, Štatistický prehľad konfiškácii podliehajúcej pôdy, zostavený podľa národnosti bývalých vlastníkov. Správy Povereníctva
pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. május 1. 7–8. sz.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, Správa o stave konfiškovania pôdohospodárskeho majetku, patriaceho osobám maďarskej národnosti, odsúdených
podľa nar. 33/1945 Sb. n. SNR.
A számítások az 1. és a 2. táblázat adatai alapján készültek.
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1. táblázat
A 104-es rendelet szerinti elkobzások mérlege
(1945. február 27. – 1946. június 30.)25

Magyarok
Németek
Árulók
Társaságok
Összesen

Esetek
száma
2 776
1 359
791
49
4 975

Százalékban
55,8
27,32
15,9
0,98
100

Földbirtok
hektárban
56 206
107 985
95 639
33 398
293 228

Százalékban
19,16
36,83
32,62
11,39
100

2. táblázat
A 64-es rendelet szerinti elkobzások mérlege
(1946. július 8. – december 15.)26

Magyarok
Németek
Árulók
Társaságok
Összesen

Esetek
száma
3 501
25 678
3 589
83
32 851

Százalékban
10,65
78,17
10,93
0,25
100

Földbirtok
hektárban
136 994
66 233
46 349
27 216
276 792

Százalékban
49,49
23,93
16,75
9,83
100

A lakosságcsere következtében a szlovák földreformpolitikát irányító szerveknek a kialakult új jogi helyzetet kezelniük kellett. Az
eddigi elkobzásokat „formálisan” összhangba kellett hozniuk az
egyezménnyel. A deportált magyarok ellenben még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerültek. A Szlovák Telepítési Hivatal (továbbiakban SZTH) szerint, ha vagyontárgyaik Csehországban maradtak,
25

26

SNA, PPPR-B, 7. doboz, Prevedenie parcelácie veškerej skonfiškovanej
pôdy, szignatúra nélkül.
SNA, PPPR-B, 7. doboz, Prevedenie parcelácie veškerej skonfiškovanej
pôdy, szignatúra nélkül.
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akkor a cseh telepítési hivatal korlátlanul rendelkezhetett velük.
Mindenesetre a szlovák politika számára legkésőbb már ekkor
nyilvánvalóvá kellett válnia, hogy a nagy arányú vagyoncsere- és
átirányítás közben fellépő adminisztratív hiányosságok és nagyra
törő nemzetpolitikai célok súlyos gazdasági veszteségeket okoznak és a mezőgazdasági termelés folytonosságát alapjaiban veszélyeztetik.
A magyarok által hátrahagyott földek jelentős részét 1947-ben
még nem telepítették be, átmenetileg bérbe sem adták. A földek
felmérése és a gazdaságok tűz- és kárbiztosítása késett. Ezek gazdasági veszteségeket okoztak, melyeket szervezési hibák idéztek
elő. Az SZTH területi irodái lényegében rosszul végezték munkájukat. A központi hivatal ezt a nemtörődömséget, mely az 1947-es
évi nyári aratást veszélyeztette, már szabotázzsal határosnak tekintette.27 A kis- és közepes nagyságú mezőgazdasági vagyon gyorsított kiutalása azonban ennek ellenére nem került le a napirendről.
A földreformügyi megbízott hivatala, az SZTH és a Nemzeti Újjáépítési Alap (továbbiakban NÚA, Fond národnej obnovy)28 éppen
27
28

SNA, FNO, 2. doboz, 34/II-47-M.
A NÚA-ot a 108/1945-ös elnöki dekrétum alapján hozták létre. A NÚA
elsősorban az ipari és kereskedelmi vállalkozások elkobzását végezte.
Legfőbb célja az állami vagyon megőrzése és gyarapítása volt. A kezelésében összpontosuló vagyon nagy gazdasági potenciált jelentett (egy
1946-os bizalmas becslés szerint mintegy 300 gazdasági egységet kezelt
1,5 milliárd korona értékben). Ennek a vagyonnak a szerkezeti megoszlása
a következő volt: részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok,
szövetkezetek és magánvállalatok. Az illetékes megbízotti hivatallal vagy
járási nemzeti bizottsággal történt megegyezés után a NÚA kompetenciájába tartozott az elkobzott vagyonok meghatározása, átvétele, adminisztrálása és őrzése. Ez a szerv csak addig kezelte a vagyonokat, amíg az új tulajdonviszonyt meg nem állapították. A szervezet egyik kiemelt feladata
volt a elkobzott vagyonok igazgatása, a vállalatok nyereségességének biztosítása, valamint a szükséges befektetések megvalósítása. Ezért is törekedtek a minél teljesebb adatfelmérésre. Sbírka zákonů a nařízení. Státní
tiskárna, Praha 1945, 248–254. SNA, FNO, 1. doboz, Intimát o sústave
správy priemyselných konfiškátov (1946. november 5.), szignatúra nélkül.
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a kiutalásokban látta a gazdasági konszolidáció eszközét. A déli határ menti területeken nem látták célszerűnek egy a régiók gazdasági
sajátosságait figyelembe vevő gazdaságpolitika megvalósítását.29
Az agrár- és telepítéspolitika irányítói a lakosságcsere folytán,
a déli területeken kb. 63 301 hektár mezőgazdasági föld „felszabadulásával” számoltak, melyeken önellátó szlovák gazdaságok
felállítását vizionálták.30 A földkiutalásoknál a magyar katolikus
egyház birtokait, mintegy 43 716 hektárt „tartalékoltak.”31
A tervek és a számok azonban nem fedték a valóságot. Az
SZTH mezőgazdasági szakosztályának munkáját – a hivatalos értékelés szerint – „tervnélküliség” jellemezte. A telepítésre felhasználható földállomány is kevésnek bizonyult. Az 1946 novemberétől csehországi közmunkára kényszerített szlovákiai magyarok
földtulajdona nem volt elegendő, még a reemigránsok letelepítésé29

30

31

SNA, FNO, 1. doboz, ukl. znak 26, Pripomienky rady OÚ a FNO k návrhu
zákona o skrátenom prídelovom pokračovaní. A déli határterületek mint a
betelepítési politika színterei értékelődtek fel. Ez az övezet 20 magyar
többségű járás területét és a szórványvidéken 29 települést foglalt magába.
SNA, PPPR-B, 305. doboz, Osídľovací plán, B-3862/48-II/2.
SNA, FNO, 2. doboz, Správa o činnosti Osídľovacieho úradu pre Slovensko a Fondu národnej obnovy, 3840/1948 prez.
Katasztrális holdakban ez a földállomány a következőképpen oszlott meg:
Esztergomi Érsekség – 50 791, Esztergomi Káptalan – 13 368, premontrei
rend Jászón – 5147, Premontrei Apátság – 2794, két azonosítatlan apátság
együtt 1336, Budapesti Központi Szeminárium – 525, Egri Káptalan –
263. A katolikus egyház birtokainak gondnokság alá helyezése, elkobzása
és szétosztása ellen a szlovák püspöki kar és a Vatikán is tiltakozott. A
Szentszék az 1938 előtti jogi állapotokat és az 1927-es modus vivendit tartotta mérvadóknak. A katolikus földbirtokok nagyobbik részét a 147/1947es törvény alapján kobozták el. A szlovákiai egyházaktól elvett mintegy
100 ezer hektár mezőgazdasági földterület döntő többsége a katolikus
egyház tulajdona volt. Az 1948. március 21-én elfogadott 46/1948-as törvény a kisebb egyházi birtokok (plébániák, kolostorok, misealapok) elkobzásáról rendelkezett. Ivan Petranský: Egyházpolitika Szlovákiában
1945–1948 között. In: Felekezetek, egyházpolitika, identitás/Konfesie,
cirkevná politika, identita. Szerk. Balogh Margit, Bp., 2008. 37.
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re sem.32 Azok a birtokok, melyeket erre a célra felhasználtak, kis
terjedelműek voltak, az ingatlanok nem voltak kielégítő állapotban. A túlnyomórészt kisbirtokos magyar deportáltak lakóházainak elvétele és kiutalása a súlyos szlovákiai lakáshelyzeten sem
segíthetett. Az elképzelt önellátó gazdaságok kialakítása és egy
egzisztenciálisan erős szlovák középparaszti réteg megteremtése
így hiú ábránd maradt.33 A deportálások kudarca nemcsak a magyarok vagyoni ügyeinek mielőbbi rendezését, a „náborista” földek betelepítésének „dilemmáját” vetette fel, hanem a munkaerőkiesés és a mezőgazdasági földek elhanyagoltságának a felszámolását, egyáltalán a dél-szlovákiai határvidéken jelentkező gazdasági zavarok megszüntetését is.34 A magyar kisebbség helyzetének
„rendezése” kihatott a mezőgazdasági birtokok elkobzásának folyamatára. A 26/1948-as rendelet a magyar kisbirtokokat, melye32

33

34

A csehszlovák kormány a deportálásokkal Magyarországot a lakosságcsere mielőbbi megkezdésére akarta rákényszeríteni. A csehszlovák fél a
diszkriminatív, alapvető humanitárius elveket sértő lépéssel a magyarok
ügyét kizárólagosan belügyként kezelve, a dél-szlovákiai magyar etnikai
terület megbontását és a kisebbség széttelepítését akarta elérni. A 88/1945ös elnöki dekrétum alapján „közmunkára” hivatkozva, erőszakkal 41 666
magyar személyt deportáltak a cseh mezőgazdasági területekre. 2489-en
„önként” települtek át. A csehszlovák kormány a negatív külföldi reakciók, bírálatok miatt és Magyarország tiltakozására 1947 februárjában leállította a magyarok kiszállítását. A magyar kormány 1947. április 12-én újra
megkezdte a lakosságcserét. A szlovákiai magyarok kollektív emlékezetében a deportálások a leginkább feloldhatatlan traumaként jelennek meg.
Molnár Imre: Kényszermagyarok. Szabó Károly emlékének. A Csehországba került magyarok II. világháború utáni történetének fejezetei. In: Új
Mindenes Gyűjtemény. Szerk. Veres Géza, Pozsony/Bratislava 1993. 75–
94; Vadkerty Katalin: A deportálások. A szlovákiai magyarok csehországi
kényszerközmunkája 1945–1948 között. Pozsony, 1996. 30.
SNA, FNO, 1. doboz, Zápisnica zo zasadnutia OÚ a FNO zo 14. mája
1947; Uo. 2. doboz, Správa o činnosti Osídľovacieho úradu pre Slovensko
a Fondu národnej obnovy, 3840/1948 prez.
SNA, PPPR-B, 304. doboz, Zpráva o niektorých problémoch južného
Slovenska, 61562/1948.
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ket nem használtak fel a földreform során és még nem osztották ki
új tulajdonosoknak, mentesítette az elkobzás alól. Ez 33 járás területén található 33 053 hektár földet érintett.35
Az elkobzott magyar földbirtok-állomány nagyságáról utólag,
1948 októberében készült beszámoló. A kisbirtokok száma 49 308
volt, amelyen 8947-en gazdálkodtak. A csehszlovákiai magyar és
magyarországi tulajdonosok az elkobzások ellen számos esetben
fellebbeztek, de ezeket a kérvényeket a földreformügyi hivatal sorra elutasította és azokat jogosulatlanoknak ítélte.36
A csehszlovák állampolgárság megadása kényelmetlen helyzetbe hozta a földreform irányítóit.37 Alapvető kérdésként merült
fel, hogy milyen terjedelemben és milyen módon szükséges vagy
lehetséges végrehajtani az elkobzás feloldását, megszüntetését. A
245/1948-as törvény szerint annak a személynek a földbirtokáról
oldhatták fel az elkobzást, aki visszakapta a csehszlovák állampolgárságot. A föld nagysága azonban nem haladhatta meg az 50 hektárt. A valóságban a feloldást több feltételhez kötötték. A kérvényezőnek pozitívan kellett viszonyulnia a népi-demokratikus rendszerhez és a központilag meghatározott kontingenst be kellett
szolgáltatnia. Mielőtt azonban a végzéseket kiadták volna, a nemzeti és a földművelési bizottságok véleményét is kikérték. Ez a folyamat csak részleges és korlátozott volt, hiszen nem járt kárpótlás

35
36
37

SNA, PPPR-B, 411. doboz, 325/51-IX/A.
SNA, PPPR-B, 79. doboz, Konfiškačná komisia v Šahách.
Az 1948. október 25-én elfogadott 245. számú törvény szerint azok a magyar nemzetiségű lakosok kapták vissza csehszlovák állampolgárságukat,
akik 1938. november 1-jén ilyen állampolgársággal rendelkeztek, azt elveszítették és állandó lakóhelyük Csehszlovákiában volt, s akik nem „vétkeztek” a népi-demokratikus rendszerrel szemben. A gyakorlatban a hoszszadalmas ügyintézés az osztály- és rendszerellenes elemek kiszűrésével
párosult. A Dél-akció sikertelensége után a kormányzati szervek az adminisztratív eljárásra fektették a hangsúlyt. Štefan Šutaj: A Dél-akció. A
szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése. Regio 3. (1992: 2.
sz.) 91–112.
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a korábban elszenvedett károkért és gazdasági veszteségekért.38 A
Dél-akcióból visszatért „náboristák”, nem teljes adatok szerint
2453 magyar család, nem kapta vissza élő és holt leltárát, 171 pedig földjeit. Összesen 258 család nem térhetett vissza saját házába.
Beszolgáltatott állatállományuk után sem kaptak kártérítést.39

A MAGYAR SZÖVETKEZETEK FELSZÁMOLÁSA
A szlovákiai szövetkezeti rendszer nemzeti homogenizálásának
gondolatát a kassai kormányprogram tartalmazta.40 Ebben a politikai programban a szövetkezetek ugyan a népi-polgári önszerveződés és társadalmi együttműködés egyik legfontosabb demokratikus
eszközeiként jelentek meg, azonban ezekkel csak a többségi, államalkotó nemzet tagjai élhettek. Az árulók és háborús bűnösök mellett
a nem szláv etnikumok képviselőit is kizárták a szövetkezetekből.
Az ellenségkép-alkotás pedig éppen a fennen hirdetetett szövetkezeti
ideálokat, így a szervezeti autonómiát, a részvételi jogot és az emberi tevékenység szabad kibontakoztatásának jogát sértette.
Az egykori szlovákiai német és magyarországi szövetkezeti
központok jogkörei megszűntek. A tagszövetkezeteknek 1945 végéig csatlakozniuk kellett a szlovák központokhoz. A szlovákiai
szövetkezeti rendszer legnagyobb irányító és revíziós szerve az
1919-ben alakult Központi Szövetkezet (továbbiakban KSZ, Ústredné družstvo) maradt. Keretein belül a mezőgazdaság, állattenyésztés, zöldség- és gyümölcstermesztés, tejtermelés, szeszipar és er38

39

40

SNA, PPPR-B, 7. doboz, Pozemková reforma – správa o dielčích otázkach
pozemkovej reformy.
Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948–1956 közötti történetéhez I. Válogatás a csehszlovák állami és pártszervek magyar kisebbséggel kapcsolatos dokumentumaiból. Spisy k dejinám Maďarov v Československu v rokoch 1948–1956 I. Výber dokumentov československých
štátnych a straníckych orgánov o maďarskej menšine. Somorja/Šamorín
2008, 243–247.
Szarka L.: Jogfosztó i. m. 46.
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dőgazdálkodás igényeinek megfelelően kilenc szövetség működött. A szlovákiai szövetkezeti rendszerben 1944 végén, a magyar
szövetkezetek nélkül, összesen 20 városi takarékpénztárt, 58
földműves pénztárt, 39 kisipari-polgári hitelszövetkezetet és 809
hitelszövetkezetet találhatunk. 1945 végére az utóbbi szövetkezeti
csoporthoz tartozó szövetkezetek száma 890-re nőtt.41
Szlovákiában 1947 elején már négy szövetkezeti központ (Ústredné družstvo, Zväz roľníckych vzájomných pokladníc, Živnozväz, Zväz zamestnaneckých družstiev) működött. A KSZ ellenőrzési jogköre azonban a többi szövetkezeti központ felett megmaradt. A változatos típusú, szakosodott több mint két és félezer
szövetkezetet nyolc kereskedelmi szövetség tömörítette, melyekhez még két „segítő” szövetség társult.42 A KSZ-nek 1945 végén
2596 tagja volt, akik 40 245 üzletrészt jegyeztek 8 millió korona
értékben.43 A szlovák szövetkezetek döntő hányadát 1947-ben a
nem hitelszövetkezetek csoportjában a fogyasztási szövetkezetek
alkották (64,6%). Számarányukban az ún. földműves, kisiparos és
építkezésekre szakosodott szövetkezetek következtek. Az összesen
957 hitelszövetkezet nagyobbik része, 92%-a a KSZ-ben összpontosult. Kisebb csoportjuknak, az 1920-as években kialakult típusnak, a Kölcsönös Földműves Pénztárak Szövetsége (Zväz roľníckych vzájomných pokladníc) volt a szövetkezeti központja.44
A szlovákiai régiókban a szövetkezetek hálózatát a katonai
hadműveletek szétzilálták. Például a nagymihályi, késmárki és
eperjesi titkárságok nem működtek, a nyugati régiókba evakuálták
őket.45 A szövetkezetek a háború alatt, hasonlóan a többi gazdasá41

42

43
44

45

Štefan Horváth – Ján Valach: Peňažníctvo na Slovensku 1945–1950. Bratislava, 1984. 108, 116.
M. J. Milov: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Prípravný výbor Storočnice slovenského družstevníctva, Bratislava, 1947. 13.
Hospodársky obzor (továbbiakban HO), 1947. május 15. 10. sz. 177.
Miroslav Fabricius – Roman Holec – Ján Pešek – Oto Virsik: 150 rokov
slovenského družstevníctva. Víťazstvá a prehry. Bratislava, 1995. 133.
HO, 1945. november 1. 21. sz. 211, 227, 228.
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gi szervezethez, súlyos anyagi károkat szenvedtek. A legsúlyosabb
veszteségeket a fogyasztási szövetkezetek szenvedték el, mert árukészletük, nyersanyagtartalékaik, pénzkészletük vagy megsemmisült, vagy az átvonuló katonai csapatok elvitték, illetve a helyi lakosság a vagyonukat szétrabolta. A katonai összecsapások következtében a szövetkezeti épületek jelentős károkat szenvedtek.
A rendszer konszolidálására 1945 májusától került sor. A szlovák szövetkezeti központok fokozatosan újraszervezték hálózataikat. Például a mezőgazdasági szövetkezetek központja 15 déli településen reaktiválta fiókintézeteit.46 A Fogyasztási Szövetkezetek
Bevásárlási Központja (továbbiakban FSZBK, Nákupná ústredňa
potravných družstiev),47 az áruellátás és -elosztás céljából Tornalján szervezett kirendeltséget.48
A háborút követő évek gazdasági szempontból nem tekinthetők
diadalmenetnek. A KSZ-nek nagymértékű támogatásokkal kellett
fenntartania a rendszert, melyben az 1939–1945 közötti időszak
negatív hatásai, többek között az adókedvezmények megvonása, a
szövetkezetalapítások korlátozása, és főképpen a hitelszövetkezeteknél jelentkező veszteségek, továbbra is tapasztalhatók voltak.49
A felszabadulás után, Szlovákiában az összes fogyasztási szövetkezet kb. 20%-a szorult a szövetkezeti központok, illetve az állam pénzügyi segítségére. 403 fogyasztási szövetkezetet ért kisebbnagyobb mértékű károsodás.50 A magyar és német szövetkezetek
elkobzásának folyamatát a megsemmisült vagy károsodott cégbe-

46

47

48
49
50

Ezek a következő települések voltak: Somorja, Dunaszerdahely, Galánta
(Szenc és Vágtornóc mint ideiglenes kirendeltségek), Nagymegyer, Léva,
Érsekújvár, Komárom, Köbölkút, Verebély, Zselíz, Ipolyság, Losonc,
Rimaszombat, Kassa, Tornalja, Nagykapos. HO, 1945. augusztus 15. 16.
sz. 119.
Ezt a szervezetet a Központi Szövetkezet hozta létre 1934-ben a szlovákiai
fogyasztási szövetkezetek központosított áruellátása céljából.
HO, 1946. február 1. 3. sz. 49.
HO, 1945. szeptember 30. 19. sz. 171.; Uo. 1946. június 1. 11. sz. 152.
HO, 1946. július 15. 14. sz. 196.
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jegyzések, a hiányzó regiszterek és a Magyarországra, illetve Németországba elszállított könyvelés és vagyontárgyak hátráltatták.51
A SZNT a katonai felkelés ideje alatt, 1944 szeptemberében kiterjesztette a nemzeti gondnokságot a német és árjásított üzemekre, ami a szövetkezeteket is érintette.52 A harci cselekmények befejeződése után a szövetkezetekre a gondnokságokat szabályozó
50/1945-ös rendelet vonatkozott. A szövetkezetek irányítására a
rendelet 11. paragrafusa értelmében ideiglenes vezetőséget neveztek ki. Az új igazgatósági tagokat, megválasztásuk előtt politikai
és nemzeti megbízhatóságuk alapján ellenőrizték és az üzletrészek
birtoklásának módjait is megvizsgálták. Ez a rendelet határozta
meg a szövetkezeti fajták szerinti felügyeleti rendszert. A községi
vagy városi térben működő szövetkezeteknél az igazgatóságokat a
helyi nemzeti bizottságok nevezték ki. A járási nemzeti bizottságok azoknál a szövetkezeteknél kaptak illetékességet, melyek hatásköre a településeket túllépte, azonban nem lépte túl a járások
határait. Az építkezési és lakásszövetkezeteknél a szociálisügyi
megbízott, a mezőgazdaságiaknál a földművelésügyi megbízott, az
ipari és egyéb szövetkezeteknél az ipari és kereskedelemügyi megbízott kapott felügyeleti jogköröket. A politikai és nemzeti megbízhatóság ellenőrzését később is megismételhették. A cégbejegyzés és a szövetkezet vezetőségének megválasztása után a nemzeti
gondnokság intézményét központilag megszüntethették.53
A magyar szövetkezetek vagyonát elkobozták és azzal a NÚA
rendelkezett. A belügyi megbízott 1492. számú 1946. augusztus
12. keltezésű rendelete alapján 132 magyar hitelszövetkezetet ko51

52

53

HO, 1946. február 15. 4. sz. 55. p. A pozsonyi cégbíróság területén ez 18
magyar hitelszövetkezetet, a komáromiban 30-at, a nyitraiban 9-et, a besztercebányaiban 12-őt és a kassaiban szintén 12-őt érintett. Štátny archív v
Bratislave (továbbiakban ŠA-BA), Krajský súd v Bratislave, firemný
register (továbbiakban KS-BA-FR), 230. doboz, B-XXXVIII-624.
Jan Pešek: Družstevníctvo na Slovensku po druhej svetovej vojne (1945–
1948). Historický časopis 43. (1995: 3. sz.) 452.
HO, 1945. augusztus 15. 16. sz. 135.
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boztak el. Ezek 36%-át a Dunaszerdahelyi, Galántai, Komáromi és
Párkányi járásokban találhatjuk.54 A KSZ-hez 1945 végén a Szlovákiához visszakerült területeken további 81 hitelszövetkezetet
kapcsoltak, melyekre az elkobzás nem vonatkozott. A déli területeken, a háború végén még 14 földműves pénztár és 8 iparos hitelszövetkezet működött.55
Az elkobzásra ítélt magyar hitelszövetkezetek egy központi
felszámoló bizottság felügyelete alá kerültek, melyet a Pénzügyi
Megbízotti Hivatal 1948. március 30-án hozott létre.56 A hatáskörébe 129 magyar és 63 német hitelszövetkezet tartozott.57 A szlovák hitelszervezeti rendszer átalakításának folyamatában, immár
kommunista forgatókönyv szerint megvalósuló központosítás részeként, 1950 elején, a jogi önállóságukat veszített magyar hitelszövetkezeteket a pozsonyi székhelyű Signum Iparosok, Kereskedők és Gazdák Hitelszövetkezetében „összpontosították.”
A Pozsonyban egykor jelentős gazdasági és hitelezési szerepet
betöltő, 1906-ban alakult Signum 1945 után csupán egy technikaiadminisztratív keretet biztosított. Háború utáni sorsa azonban
nemcsak ezért érdekes, hanem főleg azért, mert a magyar szövetkezetek közül egyedüliként került be az ún. szovjet hadizsákmányok kategóriájába.
A szövetkezet üzleti helyiségeit, Pozsony 1945. áprilisi felszabadításakor a szovjet csapatok lefoglalták. A szlovák ellenőröket a
54
55
56

57

Horváth, Š. – Valach, J.: Peňažníctvo i. m. 178–182.
Horváth, Š. – Valach, J.: Peňažníctvo i. m. 116.
A bizottság teljes szlovák megnevezése: Súhrnná likvidačná správa
konfiškovaných úverných družstiev.
SNA, FNO, 5. doboz, 11278/46-VI/18; ŠA-BA, KS-BA-FR, 230. doboz,
B-XXXVIII-624; HO, 1947. március 1. 5. sz. 92. Ez az adat, 130 szövetkezet, eltér a Horváth–Valach-féle kötetben (Horváth, Š. – Valach, J.:
Peňažníctvo i. m. 178–182.) szereplő jegyzéktől, melyben más járási megoszlás szerepel és néhány, így a galántai Hanza Hitelszövetkezet, a Komáromi Önsegélyző Hitelszövetkezet, a Lévai és Rimaszombati Járási Hitelszövetkezet hiányzik. Ellenben az általam hivatkozott levéltári forrás nem
tartalmazza a vágsellye-vecsei és párkány-nánai szövetkezeteket.
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szövetkezet helyiségeibe be sem engedték. A gondnokok kinevezése, illetve a gondnokság bevezetése a szovjetek elutasító magatartása miatt ekkor akadályokba ütközött, sőt két személy „ideiglenes” szlovák gondnoknak adta ki magát. A szovjet katonai parancsnokság és a szlovák szervek közötti kommunikáció májusban-júniusban kezdett helyreállni. A szövetkezet átvilágításának és
a vagyon felmérésének másik problémáját a magyar tisztviselők
hiánya jelentette, ugyanis egy részüket „őrizetbe vették”, más részük a városból eltávozott.
A szövetkezet vagyonállományát súlyos veszteségek érték. A
szovjet hadsereg, az utólag készült felmérés szerint, 208 801 korona értékben „foglalt le” készpénzt, értékpapírokat és különféle tárgyakat. A betétből 2,4 millió koronát, az 1946-os mérlegfőösszeg
30%-át államilag zároltak. A 737 magyar tag által befizetett üzletrésztőke, 148 200 korona került szlovák tulajdonba. A váltók vesztesége, melyeket az oroszok 1947-ben a Csehszlovák Nemzeti
Banknak visszaszolgáltattak, 816 450 koronára rúgott.58 A gondnokságot 1947 végéig fenntartották, közben a felszámolást is elindították. A szövetkezetet 1948 augusztusának végén a központi
felszámoló bizottság vette át. 1950 végén a NÚA-hoz került és törölték a cégjegyzékből.59
A Signum, a Pozsonyi I. Takarékbank mellett a másik olyan
magyar gazdasági szervezet volt, amely a csehszlovák-szovjet pénzügyi súrlódások tárgyává vált.60
58

59
60

Archív Národnej banky Slovenska (továbbiakban ANBS), Národná banka
Československa–Oblastný úrad pre Slovensko (továbbiakban NBČSOÚS), 35. doboz, Trofejná komisia Červenej armády, A Signum 1947. június 24. levele a nemzeti banknak (mellékletben a váltók jegyzéke).
ŠA-BA, KS-BA-FR, 123. doboz, 8877/S-4/48.
Horváth, Š. – Valach, J.: Peňažníctvo i. m. 126. Az 1946-os tárgyalásokon
paradox módon a csehszlovák fél mégis a Signum etnikumfeletti jellegével érvelt. Kizárólag pozsonyi gazdasági szervezetként tüntette fel, melynek sem magyar, sem német jellege nem volt és tagjai csehszlovák állampolgárok voltak. A csehszlovák vélemény szerint a szovjet zsákmányoló
bizottság 5,2 millió koronát foglalt le. A szövetkezet követelései 4,1 millió
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Az elkobzott magyar hitelszövetkezetek járási megoszlása61
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A magyar fogyasztási szövetkezetek vagyonállományának felmérését és üzleti-pénzügyi tevékenységük ellenőrzését a FSZBK végezte. Ez a szövetkezeti központ 1946 októberében kötött megegyezést a NÚA-pal a volt magyar szövetkezetek átvételéről. A
szövetkezeti rendszer irányítói ezt a lépést átmenetinek tartották.
Azzal indokolták, hogy a népszolgálat jegyében az elkobzott „ellenséges” szövetkezeti javakat a szlovák vezetés alatt álló régi és
új szövetkezeteknek adják át. A FSZBK-hoz összesen 334 magyar

61

koronára rúgtak. Magyar Országos Levéltár – Országos Levéltár, Magyar
Nemzeti Bank, Z 12, 36. csomó, 327. tétel, A Magyar Általános Hitelbank
levele a Magyar Nemzeti Banknak (1946. április 9.).
ŠA-BA, KS-BA-FR, 230. doboz, B-XXXVIII-624.
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szövetkezet került, melyekből 147-et Hangya-központhoz tartozóként jelöltek meg. Ez a központ a magyar szövetkezeteken kívül
44 német fogyasztási szövetkezetet vett át.62
A csehszlovákiai magyarság két világháború közötti legsikeresebb gazdasági vállalkozása, mely kisebbségi társadalomszervezési feladatokat is felvállalt, a fogyasztási szövetkezetek külön hálózatát szervezte meg és kisalföldi pozícióit a Magyarországhoz való
csatolás után is megtartotta, a Hanza Szövetkezeti Áruközpont
(HSZÁ) volt. Az áruközpont nemzeti gondnokság alá került és üzleti vállalkozásait, gazdasági infrastruktúráját elkobozták.
A nemzeti gondnokságot erre a magyar szövetkezeti központra
1945 tavaszán terjesztették ki.63 A galántai vasútállomás környékén elhelyezkedő telepen található összes ingatlan vagyont, a malmot, ecet- és likőrgyárat, keményítőgyárat, hűtőházat, baromfitelepet, irodai épületeket és raktárakat a FSZBK-a vette át. A téglagyárat egy építkezési szövetkezetnek juttatták.64 A mezőgazdasági
földtulajdonát szintén elkobozták.65 Az 1937-ben megvásárolt és
átalakított, a csehszlovákiai magyar népművelés és szövetkezeti
propaganda szolgálatában álló Unio könyvnyomda is erre a sorsra
jutott.66 Ugyanakkor a szenci téglagyár rekonstrukciója zajlott és a
galántai ecetgyárat gyorsan üzembe állították. Az utóbbi, a háború
utáni években a kinorányi mellett a délnyugat-szlovákiai terület el-

62
63
64

65

66

SNA, Ústredné družstvo (továbbiakban ÚD), 211. doboz, 1237/1947.
ŠA-BA-ŠA, ONV-GA, 7. doboz, 29/1945.
SNA, FNO, 5. doboz, 383/1948prez.; SNA, ÚD, 241. doboz, Hanza
ústredné družstvo, Delimitačný návrh. ŠA-BA-ŠA, ONV-GA, 158. doboz,
I.562/1949, „Hanza”-Galanta. A Hanza nebojszai keményítőgyárának
nemzeti gondnokságára Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa (továbbiakban ŠA-BA-ŠA), Okresný národný výbor v Galante (továbbiakban
ONV-GA), 104. doboz, 22650/1948.
ŠA-BA-ŠA, Okresný súd v Šali, 176. doboz, 960; 189. doboz, 501, 624;
196. doboz, 1870.
SNA, FNO, 44. doboz, Tlačiareň Unio.
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látását biztosította.67 A szlovák központ a baromfitenyésztésben és
tojásellátásban is jelentős befektetéseket valósított meg.68
A szlovák döntéshozó szervek, a nacionalizálási szándék érvényesítése mellett a Hanza-komplexum fenntartását, immár kirendeltségként további működtetését és a gazdaságosság megőrzését
tekintették elsőrendű céljuknak. Ennek pénzügyi alapját a Hanza
Hitelszövetkezet alkotta, amely az 1947. március 31. mérleg szerint 28,3 millió korona mérlegfőösszeggel és 16,7 millió korona
betétekkel rendelkezett. A hitelszövetkezet magyar tagsága, a
45 120 koronát kitevő üzletrésztőkét (1444 üzletrész 30 korona és
18 üzletrész 100 korona értékben) a galántai régióban 1947 tavaszán kezdődő magyarországi kitelepítésig ugyan névleg birtokolta,
de gyakorlatilag nem rendelkezhetett vele.69
A szlovák szövetkezeti elit a HSZÁ-ra mint egy ellenséges
gazdasági bázisra tekintett, mely a csehszlovák gazdasági rendszerben „trójai falóként”, „az irredentizmus bástyájaként” kiszámíthatatlanul viselkedett, ezért teljes mértékben és véglegesen pacifikálni kellett. A magyar szövetkezeti vezetőket és tisztviselőket
internálták, kiutasították és népbírósági perek indultak ellenük.
Kuthy Gézát, a Hanza elnökét 1945 áprilisa és szeptembere között
vizsgálati fogságban tartották. Távollétében, 1946-ban a galántai
népbíróság „kollaboráns” és „irredenta” magatartásáért munkatáborban letöltendő hatévi szabadságvesztésre ítélte, és 15 évre eltiltotta az állampolgári jogok gyakorlásától.70 A Kuthy család házát
Galántán elkobozták és az Oktatásügyi Megbízotti Hivatal tulajdonába került.71 Nagy Ferenc, a HSZÁ ügyvezető igazgatója, majd
67

68
69
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HO, 1945. augusztus 15. 16. sz. 111.; Uo. 1945. szeptember 1. 17. sz. 147.
A kelet-szlovákiai régió ecetellátását a Hangya által létrehozott modern
kassai ecetgyár elégítette ki. Uo. 1946. március 15. 6. sz. 70.
HO, 1946. október 15. 20. sz. 305.
SNA, ÚD, 123. doboz, Hanza-Galanta; ŠA-BA, KS-BA-FR, 844. doboz,
B-XXVIII-2372.
ŠA-BA-ŠA, ONV-GA, Trestné listy, 114. doboz, 14 270/1946, 15470/
1946.
SNA, FNO, 1947. október 18. jkv.
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főigazgatója ellen 1946-ban szintén népbírósági eljárás indult.
Kuthyhoz hasonló büntetéseket kapott. Hétévi szabadságvesztéssel, teljes vagyonelkobzással sújtották, és a közügyektől, illetve állampolgári jogainak gyakorlásától 15 évre eltiltották.72 Nagy esete
azonban Kuthyétól eltért, az utóbbi minden bizonnyal korábban
Magyarországra távozott. Nagyot, kitelepítéséig, mivel a szövetkezeti áruközpont átvételét és átszervezését minél zökkenőmentesebben kívánták megvalósítani, a FSZBK – 6250 korona bruttó
fizetéssel – „egyszerű alkalmazotti” státusban hagyta (őt és a többi
magyar alkalmazottat „állandó felügyelet” alatt tartották).73
A Hanza vezetőségét, teljesen irracionálisan, a gazdasági viszszaélés és a szövetkezeti eszme elárulásának vádjával is illették.
Az 1947-es revízió során derült fény az 1945 márciusában „lebonyolított” pénzmozgásra, mely során a Hanza-tiszviselők a központ és a mezőgazdasági szövetkezet pénzeit nem vezették át a hitelszövetkezet számlájára. A 12,2 millió korona „elveszett” tőke
sorsáról nincsenek pontos adatok. Vagy a hadiesemények következtében és a kaotikus viszonyok közepette veszett nyomuk, vagy
a Magyarországra menekülő, átköltöző tisztviselők, az elkobzástól
tartva, kimentették.74
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ŠA-BA-ŠA, ONV-GA, 23. doboz, 4416/1947.; Uo. Trestné listy, 114. doboz, 19005/1946.
HO, 1945. szeptember 30. 19. sz. 180. Galántán a termelőüzemekben és a
kirendeltségben a 131 alkalmazottból 87 volt szlovák, 34 reszlovakizált, 6
repatriáns és 4 magyar. HO, 1948. február 1. 3. sz. 35. Rövid ideig Kassán
is alkalmazásban maradt néhány magyar tisztviselő. A Hangya hivatalnokai közül Medve István és Tichý Károly kitelepítésükig a KSZ kassai revíziós titkárságán dolgoztak, de munkaszerződést állítólag nem kaptak.
HO, 1945. november 1. 21. sz. 228.
SNA, ÚD, 123. doboz, Hanza-Galanta.
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A szövetkezetek fontos szerepet kaptak a szlovákiai elkobzások
folyamatában, a belső telepítések és a lakosságcsere során.
Az elkobzott magyar és német szövetkezeti vagyonok egy részét a szlovák szövetkezetek 1946 végéig igényelhették. Olyan
kisipari vállalkozások is szóba jöhettek, amelyeknél fennállt a lehetőség a szövetkezetté való átalakításra. Azokban az esetben, ha
az elkobzott vagyonállományból új szövetkezetet hoztak létre, az
alapítás indokoltságáról az illetékes szövetkezeti központtal kellett
75

SNA, ÚD, 211. doboz, 1237/1947.
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egyeztetni.76 A nemzeti gondnokság alá vont szövetkezetek vagyonjogi helyzete a háborút követő években bizonytalan volt,
ezért a szlovák alkalmazottak részéről mindjobban erősödő igény
jelentkezett a szövetkezetek gyors átvételére. A helyzetüket úgy
akarták megszilárdítani, hogy alkalmazotti státusukból kifolyólag,
üzletrészesek is lehettek volna. Ezek a törekvések a hatályos szövetkezeti jogban rögzített alkalmazotti szövetkezeti típussal (zamestnanecké družstvo) kerültek szembe, ugyanakkor az államosítás folyamatába sem illeszkedtek.77
A 108/1945-ös dekrétum nem rendelkezett az elkobzott vagyonok szétosztásának és felhasználásának módjáról, így azok további
állami rendelkezésektől függtek. Az egyik korabeli jogi érvelés
szerint ezek a kvázi alkalmazotti szövetkezetek az egyéni haszonszerzés szolgálatában is állhattak, a vagyon és gazdálkodás ellenőrzése lehetetlenné válhatott és a nyereség egyoldalú felhasználásával a szövetkezés alapvető eszméit sérthették. Az egy személyben alkalmazottak és tulajdonosok az illetékesség körüli problémákat vetették fel. Ezek a kezdeményezések a kapitalista nyereségorientáltságot képviselték, amelyek ellen elvileg a szövetkezetek alakultak.78
A gondnoksággal kapcsolatban negatív vélemények is megjelentek. Felrótták a nem szövetkezeti gondolkodású komisszárok,
jegyzők és tanítók hozzáállását, akik csak a jutalmakért vállalták a
szövetkezet vezetését, amihez gyakran nem is értettek. A volt magyar fogyasztási szövetkezetek csoportja alkotta a rendszer leggyengébb láncszemét. A tagságukat vagy megfélemlítették, vagy
passzív maradt. A régi vezetés félreállításával néhol áttekinthetet76
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Vestník Osídľovacieho úradu pre Slovensko, 1946. november 15. 22. sz.
325.; Uo. 1946. december 15. 12. sz. 157–158.
HO, 1947. május 1. 9. sz. 149–150.
HO, 1946. január 1. 1. sz. 23–25. Legfőképpen a kelet-szlovákiai területeken spekulációs szándékra épülve, a szövetkezeti központokat megkerülve, hoztak létre új szövetkezeteket, melyek a közvélemény megtévesztése
végett a hitelügyletek és termelői feladatok széles skáláját „képviselték.”
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len viszonyok uralkodtak. A vezetők egy része önhatalmúlag intézkedett és a lakosok között az érdekellentétek szaporodtak.79
Az áttelepült szlovákság pozíciófoglalása nem volt egyértelmű
és egyirányú. Településenként változó erőviszonyokkal találkozhatunk. A déli járások szövetkezeteinek tagsága lényegében ekkor,
1945–1948 között vált vegyessé, illetve egyneművé. A reszlovakizált és a kitelepítésükre váró, kiszoruló magyarok mellett a belső
telepítések és a lakosságcsere keretében betelepült szlovákok alkották a mindjobban, számos esetben passzív magatartású tagságot. Ezeket a csoportokat a nemzetiségi és szociális ellentétek osztották meg. Némely esetben a magyarosítás abszurd vádját a gazdasági gondok elkendőzésére és a helyi érdekérvényesítés eszközeként alkalmazták.80

ÖSSZEFOGLALÁS
A magyaroktól összesen 263 798 hektár mezőgazdasági földet koboztak el.81 Ha hozzáadjuk ehhez az 1949 végi állapot szerint felmért 33 053 hektár kisbirtokot, akkor 296 851 hektárt kapunk,
amely majdnem azonos az 1950-ben közölt jelentés adatával (297
390).82 Ez utóbbi nem tartalmazza a 20–45 hektár közti, már elkobzásra ítélt földbirtokokat 20 686 hektár terjedelemben, melyeken még „magyar gazdagparasztok” gazdálkodtak.83
79
80
81

82
83

HO, 1946. április 15. 8. sz. 109.
HO, 1945. szeptember 14. 18. sz. 166.
Az 1948. június 7-i felmérésben 302 104 hektár mezőgazdasági terület
szerepel. Ennek 78%-a volt a déli betelepítési övezetben és 22%-a az ún.
kolonizációs területen. A betelepítési övezet 28%-a német konfiskált földekből állt, 25%-a magyar kisbirtokból. A fennmaradó 47% (110 942 hektár) zöme magyar középbirtok volt SNA, PPPR-B, 305. doboz, Nábor
pracovných síl podľa 88/45 Sb., szám nélküli irat, 1948. június 7.
SNA, PPPP-B, 411. doboz, 325/51-IX/A.
Ezek a földek csupán formálisan voltak magyar tulajdonban. A szlovák
igénylőknek már kiutalták őket, akik azonban megfelelő számú lakóház
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A kiutalások címzettjei a szlovák birtokosok, állami szervek és
gazdasági szervezetek, illetve a települések voltak. A hiányos adatok ellenére a tendencia jól érzékelhető. A déli járásokban 84 604
szlovák kisbirtokos kapta a földek 76%-át (185 669 hektárt), átlagosan 8 hektárt. Az állami gazdaságok, erdészet, különféle nemzeti vállalatok, termelőszövetkezetek, katonaság a földek 14%-ával
(33 907 hektár) rendelkezett. Az úrbéri társaságok és egyéb szövetkezetek tulajdonába került 7% (15 845 hektár). A községek és
városok tulajdonába 3%-ot utaltak (8230 hektár). A 20 járás területén elkobzott erdőbirtok döntő többsége (95%, 274 849 hektár)
állami tulajdonba került. Az erdőtársulatok 3%-ot, a települések és
magángazdálkodók 1%-ot kaptak.84
A földreform egyoldalúan a tulajdonátvitelre és a földosztásra
koncentrált, befejezéséig ezek is maradtak a prioritásai. Az anyagi
kiadásokat és hiányokat elvileg az állam finanszírozta. Ezek „a
mentőcsomagok” kiterjedtek a gazdaságok fenntartására,85 a volt
alkalmazottak kárpótlási igényeinek kielégítésére, a birtokok adósságainak behajtására és a követelések felszámolására. A háború
utáni földreform sajátos jegye, hogy a szóban forgó költségvetési
kiadásokat gyakorlatilag az elkobzott német és magyar vagyonokból fedezték. Ezeket a kifizetéseket esetlegesség és nem tervszerűség jellemezte. A földreformügyi megbízotti hivatal egyik leg-

84
85

hiányában nem foglalhatták el a birtokokat. 1948 őszén pedig a magyarok
eltávolítása már akadályokba ütközött. A magyar gazdák a földeket rövid
ideig művelhették, mert azok a szerveződő termelőszövetkezetek tulajdonába kerültek.
SNA, PPPP-B, 411. doboz, 325/51-IX/A.
A 104/1945-ös rendelet alapján hozták létre a Správa majetkov pre
pozemkovú reformu elnevezésű hivatalt, amely fokozatosan átvette az elkobzott földbirtokokat. Ez a szervezet 1949-ig működött. Területi és helyi
szervein keresztül a nem elkobzott és vitatott tulajdonjogú birtokokat, illetve a Csehországba deportált magyarok földvagyonát is kezelte. A földeket vagy saját kezelésébe vette, vagy bérbe adta.
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megdöbbentőbb megállapítása az volt, hogy a földreformot az állam gyakorlatilag nem dotálta.86
A szlovák szövetkezeti propaganda a szövetkezeteket a határ
menti területeken zajló ki- és betelepítések folyamatában egy új
gyarmatosítás előretolt hadállásaiként és a szlovák társadalom
„egészséges” fejlődésének biztosítékaként, a demokrácia „pilléreiként” mutatta be. A magyar régiókban „újraszervezett”, nemzetpolitikai küldetést betöltő, a vidék szolgálatában álló szövetkezeteket
az áttelepülő magyarországi szlovákoknak úgy láttatták, mintha az
egzisztenciateremtés és érvényesülés nagy jelentőséggel bíró eszközei lettek volna.
A magyarok kitelepítése „történetileg egyedülálló” helyzetet
teremtett. A szövetkezeti intézményrendszer demokratizmusa
Csehországban és Szlovákiában hiányosan állt helyre, hiszen a
magyar és német szövetkezeti tagokat politikai és gazdasági diszkrimináció sújtotta. Szlovákiában az első köztársaság két évtizedére
bizonyos fokig jellemző szlovák–magyar szövetkezeti egymásrautaltság eszméjét, az együttműködés pozitív eredményeit a nemzetállam-építő szlovák szövetkezeti elit elfelejtette és elfeledtette.

86

SNA, PPPR-B, 7. doboz, Správy Povereníctva pre pôdohospodárstvo a pozemkovú reformu, 1946. január 15. 1. sz.
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FÖLDTULAJDON-VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA
MAROS MEGYÉBEN/MAROS TARTOMÁNYBAN
1947–1959 KÖZÖTT

Akárcsak a többi kelet-európai országban, Romániában is a kommunista rendszer mezőgazdasági politikájának egyik célja a föld
tulajdonviszonyok megváltoztatása volt: a magántulajdonú vagy
nem állami tulajdonú földterületek minimalizálása, ha már teljes
megszüntetése nem volt célszerű, például a hegyvidéki területeken. Az így elvett területekkel az állami tulajdonú földalapot kívánták növelni, illetve az állami kontroll alatt lévő, névlegesen közös (kollektív) tulajdonú földterületek létrehozása és lehetőség
szerint való maximalizálása volt a cél.
Ez a földtulajdon-megváltoztatási folyamat több mint egy évtizeden keresztül tartott, több hullámban ment végbe, írásunkban
Maros megye, majd a Magyar Autonóm Tartományban lezajlott
folyamatot ismertetjük.
Az 1945. évi földreform. Az 1945. március 23-án kihirdetett
földreform-törvény a kisajátítandók körét illetően több csoportot
célzott: a háborúval kapcsolatba hozható, büntethető személyeket,1
a német és magyar nemzeti kisebbségeket,2 illetve az 50 hektárnál
1

2

A német állampolgárok, a háborús bűnösök, „az ország szerencsétlenségéért felelősek”, a hitleri Németországgal kollaborálók mezőgazdasági javai.
187/1945 sz. törvény 3. cikkelye a) b) pontja. Monitorul Oficial [Hivatalos
Közlöny] (a továbbiakban: MO) nr. 68 bis, 1945. március 23.
A törvény 3. cikkelye c) pontja szerint: „Azok földjei, akikkel olyan országokba menekültek, amelyekkel Románia hadiállapotban áll, vagy 1944.
augusztus 23-a után külföldre menekültek”; d) pontja: „A távollévők terü-
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(ha) több földterülettel rendelkezőket. A törvényt – amely főképp
politikai célokat követett – szakszerűtlenül és kisebbségellenes
módon hajtották végre.3 Az első elképzelések szerint a kisajátított
földet elsősorban az 5 ha alatti földterülettel rendelkező földművelőknek kívánták juttatni és a földnélküli napszámosoknak, de végül a Németország elleni háborúban részt vettek, illetve családtagjaik részesültek előnyben.4
1947. június 23 – a földvásárlás korlátozása. 1947. június 23-án
állami engedélyhez kötik a „mezőgazdasági ingatlanok” (mezőgazdasági földterületek) vásárlását, és rögzítik az állam elővásárlási jogát.5 Az adásvételi engedélyeket a Mezőgazdaság és Nagybirtokok Minisztériuma adta ki, az ez irányú kéréseket a területileg
illetékes megyei Mezőgazdasági Kamarához kellett benyújtani (ez
tartalmazta az eladási árat is vagy ennek hiányában az értékbecslés
összegét).
A vásárlónak román állampolgárnak, földművelőnek vagy alacsony beosztású, vidéken lakó hivatalnoknak kellett lennie, aki
abban a helységben lakott, ahol a földterületet vásárolni szándéko-

3

4
5

letei és minden mezőgazdasági javai”. A két előbbi cikkely a német és
magyar kisebbségeket sújtotta, hiszen ők voltak azok akik – civilként vagy
önként, vagy hatósági felszólításra visszavonultak a német vagy magyar
hadsereggel; vagy katonaként tették ugyanezt. Csekély számú, főként vasgárdista román nemzetiségű személy csatlakozott csak 1944. augusztus
23-a után a tengelyhatalmak hadseregeihez, és vonult vissza velük. Őket a
törvény 3. cikkelye f) pontja célozta: „Az Egyesült Nemzetek elleni harcra
önként jelentkező román állampolgárok mindenfajta mezőgazdasági javai”. MO nr. 68 bis, 1945. március 23.
Dumitru Şandru: Reforma agrară din 1945 în România. Bucureşti, 2000.
124., 130. és Vincze Gábor: Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai
magyarság második világháború utáni történetéből. Csíkszereda, 1999.
160–162.
Şandru, D.: Reforma i. m. 125–126.
Ez alól kivételt az egyenes ági rokonok közötti adásvétel jelentett harmadíziglen, illetve – közvetlen utód híján az oldalági rokonok esetében is,
harmadíziglen. 203/1947-es törvény, MO nr. 140, 1947. június 23.
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zik, és a családjának nem lehetett 15 hektárt meghaladó területe
összesen az országban.
Földátvételek a mezőgazdasági minisztérium 1949. március 19-i
utasítása nyomán. A Mezőgazdaság- és Nagybirtokok Minisztériuma 1949. március 19-i, 556 484. számú utasítása nyomán (amelyet az egyházak püspökségeihez küldtek) egyházak és magánszemélyek „földfelajánlásaira” került sor az állam részére.
Még nem teljesen egyértelmű, hogy mi késztette az egyházi
vezetőket ennek a földátadásnak támogatására, az eddigi szórványos adatok a mezőgazdasági földadó 1948. évi drasztikus megemelését hozzák fel indokként, ami az egyházi tulajdonban lévő
fölterületeket is érintette.
A református egyház esetében a kolozsvári püspökség utasítására a Maros megyei református egyházközségek „felajánlották”
mezőgazdasági földterületeiket az államnak.6 A felajánlásokat
ezen egyház esetében általában előre elkészített formanyomtatványon nyújtották be, ezeket március második felében töltötték ki.7
1949. április 7-én Maros Megye Mezőgazdasági Igazgatósága
összesítette az addig beérkezett földfelajánlásokat és elküldte azokat a Mezőgazdaság- és Nagybirtokok Minisztériumának.8 Ezek
szerint Maros megyében az ortodox egyház 1949. április 7-ig 3900
ha, 145 egyházközség tulajdonában lévő olyan területet „ajánlott
fel” az államnak, amelyeket állami gazdaságok nem tudtak átvenni

6

7

8

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Mureş [Román Állami Levéltár
Maros Megyei Hivatala], a továbbiakban SJAN Mureş, Reforma Agrară a
Judeţului Mureş [Maros megyei földreform iratai], 243, f. 121.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a Judeţului Mureş, 243, f. 97–123., 125–
128., 130–146.
A Mezőgazdaság és Nagybirtokok Minisztériuma 557.050/1949. március
29 és 556.484/1949. március 19-i utasításaira válaszul. SJAN Mureş,
Reforma Agrară a Judeţului Mureş, 243, f. 96.
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(ez valószínűleg tartalmazta a megszüntetett görög katolikus egyház földterületeit is).9
Ugyanaddig az időpontig Maros megyében a református egyház 65 632 ha területet ajánlott fel 49 egyházközségtől, míg a római katolikus egyház egyetlen egyházközség 7 hektáros területét.10
Nem ismert a többi egyház által „felajánlott” földterület nagysága
(unitárius, evangélikus, lutheránus). Maros megyében összesen
195 egyházközség 4564,21 ha mezőgazdasági területet ajánlott fel
az államnak, amelyek átvételét a mezőgazdasági minisztérium kellett jóváhagyja.
Ugyancsak a földátvevéshez kapcsolódtak a Mezőgazdaság- és
Nagybirtokok Minisztériuma 560.795/1949. május 20-i és 563.501
/1949. augusztus 5-i utasításai.11 Ezek közül a május 20-ait ismerjük, ebben a mezőgazdasági minisztérium utasította a megyei Ideiglenes Bizottságokat az államnak felajánlott földek átvételére.12
Az utasítás indoklása szerint „az utóbbi időben” egyre több
magánszemély, egyház, intézmény ajánlja fel az államnak mezőgazdasági javait, amely – megművelésük érdekében – átveszi őket,
a következő feltételekkel:
– tehermentesek legyenek, kifizetett földadóval,
– az illető földterületen lévő épületekkel és az ott lévő élő és
holt leltárral veszik át őket,
– azon állami tulajdonú földek esetében, amelyeket az egyházközség művel, a faluközösség előtt fel kell olvasni a lemondási nyilatkozatot, rámutatva arra, hogy a lelkész nem
tudja megművelni.
9

10

11

12

SJAN Mureş, Reforma Agrară a Judeţului Mureş, 243, f. 91–94., keltezetlen irat
SJAN Mureş, Reforma Agrară a Judeţului Mureş, 243, f. 95., keltezetlen
irat
Az 556.484/1949. március 26-i, és az 557.050/1949. március 29-i minisztériumi utasítások. SJAN Mureş, Reforma Agrară a Judeţului Mureş, 243,
f. 96.
Az 560.795/1949. május 20-i utasítás. SJAN Mureş, Reforma Agrară a
jud. Mureş, 243, f. 56.

FÖLDTULAJDON-VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA MAROS MEGYÉBEN 349

Az utasítás szerint ezeket a javakat 1949. május 10-től kezdődően a Mezőgazdaság- és Nagybirtokok Minisztériuma veszi át a
megyei mezőgazdasági szerveken keresztül. Ahol lehetséges volt,
a földeket az állami gazdaság kellett átvegye, ahol ilyen nem volt,
ott a község használatába került, annak kellett megművelnie, és a
megtermelt jövedelem is őt illette.
A földátvevéseket csak a mezőgazdasági minisztérium hagyhatta jóvá, a beadott földfelajánlási kéréseket is oda kellett küldeni. Ezt az utasítást a Maros Megyei Mezőgazdasági Osztály tovább küldte a járási mezőgazdasági osztályoknak.13
A Mezőgazdasági Minisztérium 1949. augusztus 5-én átveendő birtokok adatait küldte le a Maros Megyei Néptanács Ideiglenes Bizottsága Mezőgazdasági Osztályához,14 majd 1949. augusztus 9-én egy újabb adag jóváhagyott „földfelajánlást” küldött a
Mezőgazdasági Minisztérium a Maros Megyei Ideiglenes Bizottságnak, és utasítást adott azok átvételére.15
Ezt követően 1949. augusztus 8-án Maros Megye Ideiglenes
Bizottsága Mezőgazdasági Osztálya utasította a járásokat a föld
átvételére, majd 1949. szeptember 13-án a Megyei Ideiglenes Bizottság Mezőgazdasági Részlege újra megsürgette az átvételi
jegyzőkönyvek átküldését.16 Ezek nyomán a járási közigazgatási
szervek augusztusban-szeptemberben átvették a felajánlott földterületeket.
A Marosi Felső járásban összesen 72 817 ha földterületet
„ajánlottak” fel, egy esetben egy székesi magánszemély,17 a többi
esetben pedig egyházak.18 Ebben a járásban 1949. augusztus 1913
14
15

16
17

18

3398/1949 számmal. SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 2.
17.964/1949. augusztus 9-i számmal.
A Mezőgazdasági Minisztérium 563.501/1949. augusztus 5-i utasítása.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 147.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 67.
Miriszlai Emma, akkor már Marosvásárhelyen lakott, tőle átvették székesi
birtokát 15,57 Ha földdel f. 89.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 64–66. keltezetlen
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szeptember 5. között magánszemélyektől vettek át földeket,19
majd 1949. szeptember 25. – október 6-a között az egyházaktól
átvettek 701.18 ha földet és 20 ha erdőt, egy magánszemélytől pedig egy birtokot 15,57 ha földdel.20 A járásban átvett földterületek
nagysága valamennyivel kevesebb volt az előzőleg felajánlott területnél (728.17 ha), a különbséget az átvevő személyek azzal magyarázták, hogy a helyszínen saját használatra kis területekre
igényt tartottak a lelkészek. Ezek az átvett területek kivétel nélkül
a helyi Ideiglenes Bizottságok kezelésébe kerültek, mivel nem volt
olyan állami gazdaság, amely átvehette volna őket.
A Dédai járásban 15 egyházközségtől (ortodox, görög katolikus, református) és négy helységben ortodox püspökségi tulajdonban lévő területekből 532.74 ha-t ajánlottak fel.21
A Görgényi járásban kilenc egyházközség 202,36 ha-t ajánlott
fel22, ezek átvételét 1949 augusztus második felétől október közepéig bonyolították le, ezalatt hat egyházközség 209,61 hektárját
vették át, két egyházközség nem adta át a földjeit.23
A Mezőrücsi járásban 13 egyházközség 304,28 ha-t ajánlott
fel24 (egy másik forrás szerint 21 egyházközség 436,33 ha-t25), itt
1949. augusztus 30. – szeptember 2/10. között és 30-án vették át
az egyházi földeket.26
A Régeni Alsó járásban 22 egyházközség 588,11 ha területet
„ajánlott fel”27 ebből 1949. szeptember 23-ig 15 egyházközségtől
(11 helységből) átvettek 164,42 ha szántót, 54,56 ha kaszálót,
14,08 ha legelőt, 262,82 ha erdőt és 11,86 ha terméketlen területet
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 160–167.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 161., 89.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 802.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 748.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 747.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 426.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 416.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 407–417, 422, 788.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 707.
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(összesen 50 774 ha területet).28 Az erdők kivételével a területeket
a helybeli Ideiglenes Bizottságok kezelésébe adták.
A Régeni Felső járásban 20 egyházközség 425,9 ha-t ajánlott
fel (csak a református és ortodox egyház).29 Ebben a járásban 12
helységben 17 egyházközségtől összesen 312,16 ha-t vettek át,
mindegyik esetben a helyi Ideiglenes Bizottságnak adták át a földterületet.30 Ebben a járásban nagyszámú eltávozott (a háború végén a német hadsereggel elvonult) szász nemzetiségű román állampolgár földje volt, 1949. május 3-án a Mezőgazdasági Minisztérium jóváhagyta 159 e járásbeli (nagyrészt szászrégeni), „távollévő” (abszentista) szász földjének átvételét az állam javára.31
A Mezőbándi járásban 21 egyházközség (ortodox, református,
unitárius) 561,13 ha-t ajánlott fel, és egy magánszemély 11,51 ha-t32,
itt augusztus 20–31. között vették át a földterületeket.33
A Nyárádszeredai járásban nyolc ortodox egyházközség ajánlott fel 157,95 ha-t.34
A Marosi Alsó járásban 23 egyházközség (ortodox és református) 383,32 ha-t ajánlott fel és két magánszemély nem ismert
nagyságú földterületet. (Egy másik adat szerint összesen 373,32
ha-t ajánlottak fel.35) Ebben a járásban augusztus 29. – október 15.
között összesen 261,70 ha földterületet vettek át egyházaktól és
magánszemélyektől.36
A Tekei járásban 19 egyházközség 435,21 ha területét kellett –
a minisztériumi utasítás szerint – átvenni.37 Ebben a járásban a felajánlott földek zömét 1949. szeptember 15. – október 15. között
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 707.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 539.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 550.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 547–549.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 462.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 476–484, 502–505.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 346.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 325.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 294.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 779.
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vették át, az átvételt 1949. november 17-ig befejezték, ezalatt 11
egyházközség 274,19 ha földjét vették át.38 Egy „rebellis” eset is
előfordult: a tekei református egyházközség nem adta át előzőleg
„felajánlott” földterületeit, kijelentették, maguk akarják azt művelni. A járásban addig még át nem vett egyházi földje esetében
bizonyos tisztáznivalók akadályozták a művelet befejezését.
Ugyancsak Tekéhez kapcsolódik, hogy az átvételek kapcsán
egy többéves visszásságot is orvosoltak: az 1945. évi földreform
során kisajátították a tekei lutheránus egyház papilakját és temetőjét is! 1949. április 22-én a Mezőgazdasági Minisztérium tájékoztatást kért erről az esetről, amit Maros megye Ideiglenes Bizottsága 1949. május 3-án válaszolt meg, ebben javasolták a temető és a
papilak visszaadását, amit a Mezőgazdasági Minisztérium jóvá is
hagyott.39
Erdőszentgyörgy Járásban 1949. augusztus második felében
került sor az átvételekre, magánszemélyektől,40 majd október 21én egyházaktól.41
Az átvételeknél általában jelen volt a járási Ideiglenes Bizottság Mezőgazdasági Ügyosztályának vezetője (néha a megyei Mezőgazdasági Ügyosztály egy küldötte), a községi Ideiglenes Bizottság elnöke, titkára, a mezőgazdasági referens (referent agricol)
és a földet átadó egyházi szerv képviselője.
Az átvételi akció keretében nemcsak „felajánlott” földterületeket, hanem pár esetben kulákok javait is elvették: 1949. október
22-én Sălăgean Ioan (13,33 ha föld, ház, mezőgazdasági felszerelés, ingóságok), és 1949. október 25-én Farkas Gyula (29,58 ha
birtok) szászrégeni kulák-minősítésű gazdák javait vette át a szász-

38
39
40
41

SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 792.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 777-778.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 174–176/B
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 358–362.
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régeni „Stahanov” Állami Gazdaság.42 (Sălăgean Ioan-t a hatóságok elvitték,43 Farkas Gyula pedig állítólag „otthagyta” földjeit és
elment 1949 tavaszán – nagy valószínűséggel megfélemlítés hatására.44)
A felajánlásokkal párhuzamosan még az 1945. évi földreform
kapcsán is történt földterület-mozgás: 1949. június 1-én 58 Maros
megyei távollévő (abszentista) javait államosították.45 1949. szeptember 8-án Szabó István (kolozsvári lakos) háborús bűnös Marosmagyarón lévő birtokainak elkobzásáról hoztak ítéletet.46 Bánd
és Mezőmadaras községben ugyancsak elkobozták két háborús
bűnösnek minősített földterületeit.47
Földtulajdon-módosítások a kollektivizálással. Az 1949. évi földtulajdon-viszonyok módosítása a kollektivizálással is összefüggésbe hozható, ugyanis 1949. március 3–5-én, a Román Munkáspárt plenáris ülésén meghirdették az ország kollektivizálását. Ez
három nagy időszakra (és azokon belül több szakaszra) osztható,
úgymint az 1949–1953, 1953–1958, 1959–1962 közötti évekre.
Az első szakasz jellemzője, hogy viszonylag erőszakmentesen
törekedtek a kollektív gazdaságok megalakítására, bizonyos gazdasági adottságok elérésére törekedve.48 Az óvatosság és a békés módszerek alkalmazása (és a gazdálkodók ellenállása) miatt azonban
viszonylag kevés közös gazdaság alakult, emiatt 1950 nyarán tö-

42

43
44
45
46
47
48

A Megyei Ideiglenes Bizottság Mezőgazdasági Ügyosztálya 24.402/1949
sz. utasítása szerint. SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f.
632.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 615.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 614.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 80.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 801.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 489–499.
Csak akkor engedélyezték a felavatását, hogy ha teljesítette az előírt gazdasági követelményeket (elegendő és jó minőségi földterülettel, valamint
elégséges munkaerővel rendelkezett).
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megesen kollektivizáltak erőszakos módszerek alkalmazásával.49
A hatósági atrocitások miatt az ország különböző vidékein ellenállási gócok alakultak ki,50 ezért a kollektivizálást ősszel leállították.51
1952 tavaszáig főleg a felmerült problémák rendezésére összpontosítottak, emiatt csak kevés új kollektív gazdaságot alakítottak, de így a romániai kollektivizálás annyira lelassult, hogy 1952
elején az összes kelet-európai kommunista állam közül Romániában volt a legkisebb a kollektívek tulajdonában levő föld mennyisége.52
Ezt kompenzálandó 1952 közepén erőteljesebb szervezés folyt,
és – bár már nem az 1950 nyarán tapasztalt mértékben – de visszatért az erőszak alkalmazása.
Sztálin halálát követően az új szovjet vezetés az erőforrások
nagyobb részét csoportosította át a fogyasztási cikkek előállítására, és a gazdálkodókkal kapcsolatos politika is enyhült. A moszkvai irányváltására reagálva Romániában a RMP KB 1953. augusztus 19–20-i ülésén hozott határozattal jelentették be az új gazdaságpolitikai fordulatot, ennek nyomán lelassult a kollektivizálás.53
A kollektivizálás második időszaka a fentebb említett párthatározattól a RMP II. kongresszusáig (1955. december 23–28.) tartott.
49

50

51

52
53

Robert Levy: Gloria şi decăderea Anei Pauker. [Ana Pauker tündöklése és
bukása.] Iaşi, 2002. 78–110.
Levy, R.: Gloria i. m. 89–91. és Dan Cătănuş – Octavian Roske: Colectivizarea agriculturii în România vol. I. Dimensiunea politică 1949–1953.
[A mezőgazdaság kollektivizálása Romániában. I. kötet. A politikai dimenzió.] INST, Bucureşti, 2000, 23.; Dorin Dobrincu: Colectivizarea,
cote şi revolte ţărăneşti în vestul Romăniei (1949) [Kollektivizálás, beszolgáltatás és parasztlázadások Románia nyugati részén]. vol. I., Bucureşti, 2002, 282–318.
A szakasz záró időpontja 1950. szeptember 1. (ekkor ért véget a kollektivizálásra vonatkozó két hónapos terv), vagy október 10–11. (ekkor volt a
RMP KB titkárságának kollektivizálással foglalkozó ülése). Cătănuş, D. –
Roske, O.: Colectivizarea i. m. 28., 181–191.
Levy, R.: Gloria i. m. 93.
Cătănuş, D. – Roske, O.: Colectivizarea i. m. 32.
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Az időszak jellemzője a lassú kollektivizálás: két év alatt az országban csupán 155 új kollektívet létesítettek.54 Ebből az időszakból erőszakos módszerek alkalmazásáról sincsenek adataink.
A romániai kollektivizálás harmadik – utolsó – szakasza a RMP
II. (1955. december 23–28-i) kongresszusával kezdődött, a következő években egyre fokozódó ütemben szervezték be a gazdálkodókat a közös gazdaságokba. A kollektivizálás – szimbolikus – befejezése a Nagy Nemzetgyűlés 1962. április 27-i, ünnepi nagygyűlésén történt.55
Földátvételek a 83/1949 sz. törvényrendelettel. 1949. március
2-ról 3-ra virradó éjszaka az 1945. évi földreform nyomán még
megmaradt nagybirtokokat erőszakkal elvette az állam, volt tulajdonosaikat pedig elhurcolták és kényszerlakhelyekre telepítették.
Ennek nyomán Maros megyében megközelítőleg 10.000 ha mezőgazdasági területet (erdőt, szántóföldet, kaszálót stb.) vett át az állam.56
Nemcsak mezőgazdasági, hanem erdőterületeket is átvettek,
ezek kezeléséről maradtak meg utasítások. A Maros Megyei Erdészeti Igazgatóság (Direcţia Silvică Judeţeană Mureş) utasította a
Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságot (Direcţia Agricolă
Mureş), hogy a 83/1949 számú törvényrendelettel elvett területek
54

55

56

Az országban 1953 végén 1997 kollektív gazdaság létezett, 1955 végén
2152. Dezvoltarea agriculturii RPR. Culegere de date statistice [A Román
Népköztársaság mezőgazdaságának fejlődése. Válogatás statisztikai adatokból]. Bucureşti, 1965, Direcţia Centrală de Statistică, 46.
Itt Dej bejelentette, hogy az ország termőterületének 93,4%-át (a szántóterületek 96%-át) a szocialista szektor birtokolja, és a kollektív gazdaságoknak 3 201 000 földműves család a tagja. Gh. Gh. Dej: Raport cu privire la
încheierea colectivizării şi reorganizarea conducerii agriculturii prezentat
la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale 27 aprilie 1962. [Jelentés a kollektivizálás befejezéséről és a mezőgazdaság vezetőségének
újjászervezéséről, közölve a Nagy Nemzetgyűlés 1962. április 27-i soronkívüli ülésén] Bucureşti, 1962, 5.
SJAN Mureş, Trustul IAS [Állami Mezőgazdasági Vállalatok Trösztje],
572, f. 1.
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mellett az ezekhez a birtokokhoz tartozó erdőket is vegyék át.57 Ez
Maros megyében összesen 5.048 ha (más adat szerint 5151 ha) erdőt jelentett.58 Az erdőterületek (akárcsak a többi mezőgazdasági
terület) előbb a járási mezőgazdasági kerületekhez kerültek, majd
a járási erdőkerületeknek adták át ezeket. (Például 1949. április
20-án a Hévíz Járási Mezőgazdasági Kerület átadta a 83/1949 sz.
rendelettel elvett erdőterületeket a Hévíz Járási Erdőkerületnek.59)
Az elhurcolt családok javainak átvétele közben kiderül, hogy
több volt tulajdonos helybelieknek adott el földterületet, vagy egyszerű, vagy hitelesített szerződéssel, de az új tulajdonosok beírása
a telekkönyvekben csak pár esetben történt meg. Maros megyében
összesen 85 ilyen adásvétel történt, összesen 366 ha terület képezte ilyen adásvétel tárgyát többek között Paszmos és Bala helységekben. Előfordult, hogy az elvitt földesúrtól megvásárolt, de telekkönyvileg még át nem írt földeket lefoglalták az új (helybeli
gazda) tulajdonosoktól, kivizsgálás után ezek visszakapták a területeket.60
Földátvételek az 111/1951 számú törvényrendelettel. 1951. július
27-én az elkobzott, gazdátlan vagy örökösök nélküli földek állami
tulajdonba vételéről jelent meg a törvényrendelet.61 Ennek értelmében a magánszemélyek, de az egyes állami szervek is, ha nem a
mezőgazdasági termelés volt a profiljuk, kötelesek voltak bejelen57
58
59
60

61

SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 69.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 70-70/a.
SJAN Mureş, Reforma Agrară a jud. Mureş, 243, f. 735.
Pl. Paszmoson (Tekei járás) Teleki Ernő adott el ily módon 0,27–0,57 hektáros telkeket hat helybelinek. SJAN Mureş, Reforma Agrară a Judeţului
Mureş, 243, f. 797–800., 433., 448–449.
Buletinul Oficial [Hivatalos Közlöny] (a továbbiakban: BO) nr. 81, 1951
július 27, 857–859. Gazdátlannak minősült a földterület, ha egy évig elhagyott volt (tulajdonosa ismeretlen volt vagy egy évnél hosszabb ideig hiányzott), más vagyontárgyak esetében gazdátlannak minősültek, ha a Milíciának való leadásuktól számítva három hónap alatt nem jelentkezett értük senki.

FÖLDTULAJDON-VISZONYOK MEGVÁLTOZTATÁSA MAROS MEGYÉBEN 357

teni a Néptanácsok Pénzügyi Ügyosztályainál a szóban forgó területeket, amelyeket aztán átvettek az állam javára.
1957. január 16-án megerősítették a jogszabály hatályát oly
módon, hogy a szóban forgó területet – amennyiben azt építkezés
céljából kiutalták – az eredeti tulajdonosok még akkor sem kaphatták vissza, ha arról bírósági végzés volt.62 (Ezt a jogszabályt csak
1958. szeptember 28-ig alkalmazták.63)
Földátvételek az 308/1953 számú minisztertanácsi határozattal.
Az 1953. február 1-i minisztertanácsi határozattal (MTH) bejelentették, hogy az állam átveszi a munkások, hivatalnokok és más
olyan személyek földterületeit, akik – más főfoglalkozásúak lévén
– nem tudják művelni a földterületeiket.64 A MTH végrehajtására
egy Központi Bizottságot hoztak létre a Minisztertanács megbízottjának vezetésével. A tartományi és rajoni szinten is hasonló bizottságokat kellett létrehozni, tagjai: az illető közigazgatási szerv
Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának elnöke, a Néptanácsa Mezőgazdasági Ügyosztályának vezetője, az állami begyűjtési megbízottja, a Néptanács Pénzügyi Ügyosztályának vezetője.
A MTH megtiltotta a kulákoktól a föld átvételét (mert így kibújnának a beadási kötelezettségeik alól, és kisesés jelentkezne a
mezőgazdasági termelésben), kivételt csak a munkaképtelen kulá62

63
64

Azokat a földeket, amelyeket a 111/1951 törvényrendelettel jutottak az állam birtokába, és amelyeket a helyi Néptanácsok építkezés céljából – haszonélvezeti célból – kiutaltak, de amelyek visszaadásáról a régi tulajdonosok javára bírósági döntés született, vagy ilyen döntés születni fog (mert
a volt tulajdonosok megindították az ilyen irányú eljárást), az állam tulajdonában maradnak, és a haszonélvezeti jogot továbbra is azok gyakorolják, akiknek eredetileg kiadták a szóban forgó területeket. Mindez akkor,
ha a haszonélvezeti jogot a visszaadásról szóló bírósági végzés előtt kiadták, de nem később mint 1957. január 16. Az 1957. január 16-i, 1 számú
törvényrendelet, Colecţia de Legi, Decrete şi Hotârîri [Törvények, Rendeletek és Határozatok Gyűjteménye] (a továbbiakban: CLDH) I/1957
Az 1958. szeptember 27-i 404 számú rendelet, CLDH V/1958
308/1953 sz. MTH
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kokkal (rokkantak, idősek, özvegyek, egyedülálló személyek) tehettek, alapos vizsgálat után.
A földfelajánlóknak be kellett nyújtaniuk egy kérést, egy tulajdonjogi igazolást, és a munkáltatójuk részéről egy igazolást, hogy
teljes állású (nem időszakos) foglalkoztatottak. Ezeket a kéréseket
a községi vagy városi Néptanács vizsgálta meg, majd igazolást állítottak ki arról, hogy a kérvényező valóban képtelen földterülete
megdolgozására, és a kérést az igazolással továbbküldték a rajoni
Néptanácshoz.
A rajoni bizottságok feladata az üzemek, hivatalok, egyéb szervezetek, valamint a községi és városi Néptanácsok által előterjesztett átvételi kérvények megvizsgálása volt, majd azokat jóváhagyásra a tartományi (a MTH-ot végrehajtó) bizottságához kellett
küldeni. Ugyancsak a rajoni bizottságoknak kellet felügyelni az
elhagyott területek átvételét.
A jóváhagyásról szóló értesítés kézhezvétele után a községi és
városi Néptanácsok értesítették erről a kérvényezőket, majd elvégezték az átvételi eljárást.
Vidéken a rendelet a nyugdíjasokat, az iparosokat, hivatalnokokat célozta, emellett az egyházi földeket is, ezeket a községi vagy
városi Néptanácsokon keresztül lehetett felajánlani az államnak.
A fölterületek az állam tulajdonába kerültek, azokat a Mezőgazdasági Minisztérium felügyelte, a helyi Néptanácsokon keresztül. A földjüket átadó munkásoknak, hivatalnokoknak és nyugdíjasoknak élelmiszerjegyeket ígértek.
Az állami tulajdonba került földeket már 1953-ban használatba
kellett adniuk a helyi Néptanácsoknak, szerződéssel, lehetőleg közös művelésre társult gazdáknak. Ha ezek igényét kielégítették,
vagy ilyenek nem voltak, akkor egyéni gazdálkodók használatába
kellett adni. Ezeken a területeken főleg kukoricát, napraforgót, árpát (orz), zabot (ovăz) akartak termeszteni. Az átvett területeket
mentesítették a kötelező beszolgáltatás és az adók fizetése alól, és
művelőik a termésből részesedést kaptak.
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A Magyar Autonóm Tartományban 1953. február 9-én alakult
tartományi bizottság a 308/1953-as MTH alkalmazására,65 majd
rajoni és községi bizottságokat alakítottak.66
Február 10-én már a rajoni Néptanácsok elnökeinek tartott képzést a MTH végrehajtásáról.67 Itt ismertették a 70/1953-as törvényerejű rendeletet, majd a 308/1953 MTH-t és annak végrehajtási utasítását, ezt követően a jelenlévők másolatokat kaptak a határozatból,
amelyeket a községi Néptanács elnököknek kellett eljuttatni.68
1953. február 12-én rajoni gyűlések keretében a községi Néptanács elnököknek magyarázták a MTH gyors végrehajtásának
rendkívüli fontosságát, tudniillik még a tavaszi vetési kampány
előtt le kellett bonyolítani az átvételt és a területek kiosztását az új
tulajdonosoknak. A MTH-ot feldogozták a vállalatokban és intézményekben is.
1953. február 14-től kétnaponta ülésezett a tartományi bizottság, itt elbírálták a rajonok által felterjesztett földfelajánlási kéréseket (1953. február 19-én érkeztek az első felajánlási kérések a
tartományi bizottsághoz).69
A MTH életbe lépése után két hónappal a MAT-ban 2.595 személy és intézmény (egyházközségek) 12.524 ha földet adott át az
államnak.

65

66

67
68
69

Elnöke Szabó Frank Ioan/János a tartományi Néptanács Mezőgazdasági
Ügyosztályának főnöke. Tagjai, Fekete Anton/Antal, Varga Iuliu/Gyula.
1953. március 25-én a bizottság összetétele: Vass Andrei/András és Anghel Octavian. SJAN Mureş, Sfatul Popular al Regiunii Mureş Autonome
Maghiare [A Maros-Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa] (a továbbiakban: SP-RMAM) 78/1953 f. 154., 160.
Oláh Sándor: Rendeleti tulajdon-kisajátítás a Magyar Autonóm Tartományban 1952–1960. In: Autonóm magyarok? Székelyföld változása az
„ötvenes” években. Szerk. Bárdi Nándor, Csíkszereda, 2005. 422–423.
SJAN Mureş, SP-RMAM 78/1953, f. 150.
Oláh S.: Rendeleti i. m. 426. és SJAN Mureş, SP-RMAM 78/1953, f. 261.
SJAN Mureş, SP-RMAM 78/1953, f. 154.
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1. táblázat.
A MAT-ban az államnak átadott földek 1953 áprilisáig
Társadalmi csoport
Munkás
Hivatalnok
Nyugdíjas
Kulák
Intézmény (egyházak)
Szabadfoglalkozásúak
Dolgozó paraszt
Összesen

Kérések száma
467
1150
150
444
227
289
92
2595

Átvett terület
(ha)
914,88
3 372,44
627,43
4 498,98
2 509,52
244,25
344,25
12 524,25

Parcellák
száma
1 100
3 887
547
2 845
1 700
330
–
10 701

SJAN Mureş, SP-RMAM, 78/1953

Látható, hogy az állami szektor alkalmazottai közül került ki a legtöbb földfelajánló, esetükben bizonyára nyomásgyakorlással éltek.
A kulák minősítésű gazdák bizonyára a megnövelt gazdasági terhektől akartak megszabadulni a földfelajánlás révén.
1953. májusáig már 14 874 ha-t vettek át a tartományban a
308/1953 MTH alapján, a következő megoszlásban.
2. táblázat. A MAT-ban átvett földterületek 1953 májusáig
Rajonok
Csík
Gyergyó
Udvarhely
Régen
Sepsiszentgyörgy
Erdőszentgyörgy
Marosvásárhely
Kézdivásárhely
Maroshévíz
Összesen

Átvett terület (ha)
986,65
1 047,53
2 305,46
1 855,79
2 622,58
1 206,77
3 095,44
1 869,27
153,54
15 143,03

SJAN Mureş, SP-RMAM 1953/78, f. 373.
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Állami tulajdonba vették a műveletlen, elhagyottnak minősített parcellákat is. A MAT-ban 1953 tavaszán 242 személy 1412 ha területét (1524 parcellát) nyilvánítottak elhagyottnak. Ebből 489,47 ha
földet 25 kulákcsalád „hagyott el”, 110 családfő pedig „dolgozó paraszt” minősítésű volt.70
A MAT-ban 1953 májusáig magántulajdonból az állami tartalékföldekhez átkerült 14 874 hektárból 2051 hektáron már megalakult kollektív gazdaságok, 2937 ha-t állattenyésztési gazdaságok, 1636 ha-t a helyi Néptanácsok felügyelete alatt működött
mellékgazdaságok használtak, ezek mellett kisebb területeket juttattak tanügyi alkalmazottaknak és iskoláknak, csemetekertek,
sportpályák létesítésére.71
A „felajánlott” földekből 4.440 ha-t szerződéses alapon átadtak
négy-öt éves időszakra kevés földdel rendelkező magántermelőknek. Kiosztatlan maradt közel 2600 ha terület (ennek fele kaszáló
és legelő volt, körülbelül 350 ha pedig terméketlen).72
Az átvett földterületekből jutott a kollektív gazdaságoknak is:
Csík rajonban 1950 nyarán nyolc kollektív gazdaság alakult, 554
hektárral, ezek területét „pótolta ki” az állami tartalékföldekből átadott 478 ha, így a nyolc kollektív gazdaság összterülete 1052
hektárra nőtt.73
A 308/1953 MTH-al képzett állami tartalék földterületekkel
kárpótolták azokat is, akiknek földjét ipari építkezésekre, utak,
vasutak építésére stb. kisajátítottak.
Az átvett, de nem hasznosított földterületek további használatáról 1953 októberében a 3522/1953 MTH intézkedett, amely szabályozta az állami tartalékalapba jutott földek „örökhasználatra”
való átadását a kollektív gazdaságoknak, mezőgazdasági társulásoknak, és szegényparasztoknak. Az előírások szerint a megfelelő
munkaerővel, de kevés földdel rendelkező szegényparasztok föld70
71
72
73

Oláh S.: Rendeleti i. m., 425.
Oláh S.: Rendeleti i. m., 426. és SJAN Mureş, SP-RMAM 78/1953, f. 373.
Oláh S.: Rendeleti i. m., 426. és SJAN Mureş, SP-RMAM 78/1953, f. 373.
Oláh S.: Rendeleti i. m., 427.
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birtokát 5 hektárig lehetett kiegészíteni az állami földterületekből.
Földet kaphattak a községek ún. Lotzoo (Loturi Zootechnice) gazdaságai is, azzal a feltétellel, hogy ezeket a területeket takarmánynövények termesztésére használják.
1954 decemberében újra szabályozták az államnak felajánlott,
átvett, majd helybelieknek kiosztott földek jogállását, eszerint a
kisbirtokosok meghatározatlan időre megkaphatták művelésre, de
nem kaptak rá tulajdonjogot.
Földátvételek a 478/1954 számú törvényrendelettel. A 478/1954
sz. törvényerejű rendelet szintén az állam javára történő „ajándékozásokat” szabályozta. Ennek megfelelően az állam javára történt
ajándékozásokat – az ajándékozás tárgyának függvényében – a szakosított állami szervek fogadhatják el.74 Ha mezőgazdasági területet
ajánlottak fel, akkor az átvételhez a Mezőgazdasági és Erdészeti
Minisztérium jóváhagyását (aviz) kellett kérni. Azon vagyontárgyakat, amelyeket adóbefizetési vagy más kötelezettség terhelt,
csak a Pénzügyminisztérium engedélyével lehetett átvenni.75
Földátvételek a 115/1959. számú törvényrendelettel. 1959. január
14-én megtiltották a földek részesművelésbe vagy bérbe adását,
csak a tulajdonos dolgozhatta meg őket, és az így művelés nélkül
maradó területeket a kollektív gazdaságoknak vagy más szocialista
mezőgazdasági egységeknek kellett átadni.76 Ugyanez vonatkozott
a meg nem dolgozott, az elhagyott, a be nem jelentett földterületekre is. A rendelet végrehajtása a rajoni és városi Néptanácsokra
hárult, az intézkedéseket a tartományi Néptanács kellett jóváhagyja. A rendeletben érintettek névjegyzékét a rajoni és városi
Néptanácsok állították össze, nekik nyilatkozniuk kellett arról,
hogy mennyi földet akarnak megtartani. A földjüket átadók adó- és
beszolgáltatási hátralékát az átadott földterületre eltörölték. A ren74
75
76

Egy elfogadó nyilatkozattal.
BO nr. 46, 1954. december 10.
115/1959 törvényerejű rendelet 1. cikkely
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delet sugallta annak lehetőségét, hogy az átadott földek tulajdonosai vagy azok örökösei haszonbért kapjanak.77 A rendelet megszegőire (azaz akik továbbra is részesművelésbe adnák földjüket)
földterületük elkobzása várt. Ezzel a rendelettel újabb magánbirtokokat kebelezett be az állam.
3. táblázat.
A 115/1959 számú rendelettel átvett földterületek a MAT-ban
Rajon
Csík
Keresztúr
Gyergyó
Udvarhely
Sepsiszentgyörgy
Kézdivásárhely
Marosvásárhely
Régen
Erdőszentgyörgy
Maroshévíz
Marosvásárhely város
Összesen

Kulákoktól átvett
területek (ha)
1493
342
405
533
1609
1227
1755
513
278
628
68
8856

Más társadalmi csoporttól
átvett területek (ha)
263
115
127
159
142
37
273
–
414
321
40
1891

ANDJ Mureş, SP-RMAM 178/1959, f. 366–368.

Tartományi szinten 516 kulák gazdaságtól 8856 ha területet adtak
át az államnak, más társadalmi csoportba tartozók 1891 ha-t.
Az átvett területek nagy része az alábbi gazdasági szervezetek
tulajdonába került:

77

Utasította a Minisztertanácsot hogy számszerűsítse mennyi haszonbért kapjanak, de nem mondta ki a volt tulajdonosok jogosultságát a haszonbérre. Lásd a
8. cikkelyt.
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4. táblázat.
A 115/1959 számú rendelettel átvett földterületek
megoszlása a MAT-ban
Intézmény
Állami gazdaságok
Kollektív gazdaságok
Néptanácsok
Más intézmények
Összesen

ha
5778
2342
360
40
8520

Csík megyében 1960. március 5-ig 1303 ha, Gyergyó rajonban
915 ha területet sajátítottak ki a 115/1959 MTH alapján a szocialista termelőszövetkezetek számára.78 A kisajátítást bonyolította,
hogy a felajánlott földeket tagosítva kellett átadni a minden községbe kiszálló rajoni bizottságnak, mert a szocialista egységek
csak a tagosított területekre kaphattak beruházási támogatásokat.79
A tagosítás azonban több esetben megoldhatatlan volt, az átvett
földterületek szétszórt apró parcellák voltak, ezért a tartományi
Néptanács tagosítási terveket bocsátott ki a rajonoknak.
A földkisajátítások gyakorlatilag a kollektivizálás befejezésének előestéjéig – 1962 márciusáig – folytatódtak a 115/1959. számú rendelet alapján.
Következtetés. Mintegy másfél évtizednyi időszak alatt az állam
elérte a földtulajdonnal kapcsolatos céljait: a legjobban működő
farmok, nagyobb magángazdaságok állami gazdaságokká váltak, a
magánkézben levő földtulajdon pedig jelentéktelenné vált, és vagy
az állami gazdaságok földterületét kerekítették ki belőle, vagy a
kollektív gazdaságokba került.
Legelőször, 1947-ben a föld adás-vételt vonta ellenőrzése alá
az állam, nehogy az elkobozni kívánt nagybirtokokat tulajdonosa78
79

SJAN Mureş, SP-RMAM 176/1959, f. 55.
SJAN Mureş, SP-RMAM 176/1959, f. 306.
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ik eladják vagy szétírassák, majd 1949-től megkezdődött a magántulajdonú földterületek megszüntetése. Ebben az évben előbb a
függő helyzetben levő egyházak, majd március 2/3-án a nagybirtokosok földjét kebelezte be az állam, majd a kollektivizálás során
1962-ig a magánszemélyek földterületét is. Kivételt csak a hegyvidéki falvak jelentettek, ahol nem voltak gépesítve művelhető
nagy kiterjedésű mezőgazdasági földterületek.
A folyamat végeredményeként az állam, illetve a tőle függő
kollektív gazdaságok voltak a termőföldek majdnem korlátlan tulajdonosai, a volt birtokosok használatba kaptak – ha megdolgoztak értük a kollektív gazdaságban – egy kevés háztáji telket.

SCHLETT ANDRÁS

STRATÉGIAI ÁGAZAT? A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG
ALAPVETŐ DILEMMÁJA A XX. SZÁZAD
MÁSODIK FELÉBEN

1

BEVEZETÉS
Magyarországon a mezőgazdaság stratégiai jelentősége a XX. század második felében az élelmiszerellátás biztonsága mellett, az
ágazat devizatermelő képességében és a vidéki foglalkoztatásban
betöltött szerepében mutatkozott meg leginkább. Ez a kettősség
viszont hatásaiban feloldhatatlan ellentmondásokat is hordoz. A
devizatermelő-képesség a termelési szerkezetben kis élőmunka
igényű, magas színvonalon gépesített termelést (például: gabonatermelést) feltételez, ami a vidéki foglalkoztatás fellendítéséhez
nem járul hozzá. Az ellentmondás a szocializmus időszakának teljes foglalkoztatást biztosító környezetében nem vált nyílttá. A
rendszerváltást követően viszont a mezőgazdaság foglalkoztatásban betöltött szerepe drasztikusan csökkent. A tanulmány arra tesz
kísérletet, hogy e két szerep vonatkozásában áttekintse a mezőgazdaság történetét 1960 és 2000 között. Bemutatja, mi maradt és
mi változott, s mindez hogyan hatott a szektorra.

ZÖLD FORRADALOM FÉNYBEN ÉS ÁRNYÉKBAN
Az ötvenes években jelentős változások történtek a világ mezőgazdaságában. A zöld forradalomként is emlegetett átalakulás bizonyos területeken megsokszorozta a termelékenységet. 1960 és
1990 között a világ gabonatermelése például megduplázódott. A
1

A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
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teret nyerő iparszerű mezőgazdálkodásnak fő jellemzője volt, hogy a
függetlenedési alapelvnek megfelelően a tér egyéb (biológiai és
társadalmi élettér) szerepeinek rovására figyelmét kizárólag a termelési feladatokra irányította. A megoldásokat, technológiai folyamatokat, azok termelékenysége, hatékonysága és gazdaságossága alapján választotta ki és használta. Alapmódszere a környezet
átalakítása az elhatározott feladatok és tevékenységek igényei szerint, így a teret alakítja a feladathoz, és nem a tér adottságaihoz illeszkedő tevékenységeket keres.2
A kirobbanó eredményeket hozó agrárium, a 60-as és 70-es
évek „világsztárja” aztán néhány évtized múltán kezdett kifulladni
és egyre rémületesebb jelenségek ütötték fel fejüket! A zöld forradalom kirakata volt, hogy az Arab félsziget sivatagi királyságai
nemcsak önellátók, hanem exportképesek lettek gabonából az új
fajták és öntözési metódusok eredményeképpen! Csakhogy kimerült és lesüllyedt a talajvíz szintje és hosszú-hosszú idők kellenek
a rekultivációhoz. Ehhez jöttek olyan új rémületes jelenségek,
amelyekre korábban senki sem mert gondolni: biodiverzitás drasztikus csökkenése, visszafordíthatatlan talajelváltozások, és a sort
hosszan lehetne folytatni.
A hatvanas évek és a korai nyolcvanas évek közötti időszakot a
magyar agrártörténelemben is kiemelkedő korszakként szokták
emlegetni. Az 1950-es termelési szintet 100-nak véve 1965-re az
értékesített bruttó agrártermékek aránya 125 százalékra, 1982-re
226 százalékra nőtt. A nettó agrártermelés az 1950-es 100 százalékhoz képest 1982-re 400 százalékra emelkedett.3 A kül- és belső
piacon értékesített termékek aránya 1950 és 1982 között 100-ról
290 százalékra emelkedett. A magyar mezőgazdaság termelés potenciálja nemzetközi összehasonlításban is jelentékeny volt. A bú2

3

Ángyán József: Az európai agrármodell, a magyar útkeresés és a környezetgazdálkodás. Bp., 2001. 106–107.
Harcsa István – Kovách Imre – Szelényi Iván: A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban. Szociológiai
Szemle 4. (1994: 3. sz.) 15–17.
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za és kukorica termésátlagai a francia, a dán, az egyesült államokbeli vagy a kanadai eredményeknek feleltek meg, a hústermelés is
a legjobbak között volt a világon 4
Az iparszerű termelési rendszerek jelentős változásokat hoztak
a mezőgazdaság termékszerkezetében is. A szántóföldi növények
egyik csoportja, általában a jobban gépesített és nagy hozamú fajtákkal bírók vetésterületének növekedése mellett, a fennmaradók
területe számottevő csökkenést mutatott. A búza, a kukorica, a lucerna és a napraforgó területe 1961–1970 között együttesen 2,5
szerese volt az egyéb növények termelési területének. Ez az arány
1972-re már 4,3 szeresére növekedett, ami gazdaságokra vetítve
jelentős vetésszerkezet-egyszerűsödést jelentett.
A mezőgazdaságnak a belső ellátás biztosításán túl stratégiai
jelleget kölcsönzött a külkereskedelemben és a foglalkoztatásban
játszott szerepe. A rendszerváltozás előtt az agrár-ágazat – a mezőgazdaság az élelmiszeriparral együtt – vitathatatlanul a vezető
gazdasági területek közé tartozott. 1990 előtt a mezőgazdaság a
bruttó hazai termék átlagosan több mint 13 százalékát termelte
meg, a munkaerő több mint 17 százalékát foglalkoztatta. Mind a
szocialista relációban, mind az ún. konvertibilis tőkés exportban,
fontos devizaszerző szerepe volt az ágazatnak, ami a rendszerváltás után is megmaradt. Az energia - beszerzés eszközeként, és deviza-szerzőként stratégiai jelentőségűvé vált az ágazat.
A rendszerváltást követően a termelési és tulajdonszerkezet átalakításának megkezdése egybeesett a bel- és külpiaci lehetőségek
beszűkülésével, az agrárolló nyílásával, a termelés jövedelmezőségének drasztikus csökkenésével, a pénzügyi lehetőségek jelentős
beszűkülésével. 5
A kilencvenes évek elejétől, felgyorsult a mezőgazdaság nemzetgazdasági térvesztése, melynek eredményeként az ezredfordulóra a teljes mezőgazdasági alapanyag-termelés a GDP-nek csupán
4
5

A magyar mezőgazdaság európai összehasonlításban. Bp., 1985. 145–155.
Popp József: Az agrárpolitikák mozgástere a nemzetközi kereskedelem liberalizálásának tükrében. Bp., 2003.
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4%-át tette ki. Napjainkban mégis egyre gyakrabban halljuk, hogy
a mezőgazdaság stratégiai ágazat. Tény, hogy a statisztikai értelemben vett „makrogazdasági súlynál” a mezőgazdaság helyzete
sokkal több figyelmet érdemel. Magyarországon a mezőgazdaság
még az ipart preferáló szocialista gazdaságpolitikában is megkülönböztetett szerepet töltött be.

A MEZŐGAZDASÁG SZEREPE A DEVIZASZERZÉSBEN
A gyorsan iparosodó magyar mezőgazdaság az 1960-as évektől
három fő piacra építette fel üzletpolitikáját. Dinamikusan bővültek
a kereskedelmi kapcsolatok a szocialista országokkal, közülük is
elsősorban a Szovjetunióval, Csehszlovákiával, az NDK-val és
Lengyelországgal. A nyugati nyitás keretében kiépültek a tőkés viszonylatú kapcsolatok, melynek eredményeképp kooperációk is
létrejöttek egyes vállalatokkal. Harmadrészt a ’70-es évektől egyre
jelentősebb exportpiaccá váltak a közel-keleti országok.
Az export volumene szempontjából a szocialista országok
(Szovjetunió, Csehszlovákia, NDK, Lengyelország), a közel-keleti
országok (Irak, Algéria, Líbia, Egyiptom, Angola, Libanon, Irán)
és a fejlődő észak- és fekete-afrikai országok voltak meghatározóak.
Magyarország a ’60-as évektől a fejlett technológia tranzit országa lett a KGST felé. Európa nyugati része ekkoriban kelet felé
bővítette felvevőpiacait, Magyarország pedig a KGST-ből olcsón
importált anyagok feldolgozásán alapuló kivitelért tudott fejlett
technikát és korszerű fogyasztási cikkeket importálni. Az iparszerű termelési rendszerek fejlesztéséhez nagyban hozzájárult a különböző külső piaci kapcsolatok folytán összegyűjtött ismeret,
módszer, tenyésztési és termelési eljárás, amelyek az állattenyésztés és az árutermelés különböző fázisaiban a külföldi partnereknél
elsősorban az üzleti együttműködés mindennapi gyakorlatában
voltak megszerezhetőek. Számos kooperáció jött létre a fejlett nyugati cégekkel, illetve közös vállalatok alapítására is sor került. Ezek
információs bázisul szolgáltak a tenyésztés, a műszaki fejlesztés, a
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piaci változások felderítésében. Hasonlóképpen pótolhatatlan volt a
szerepük a legújabb eszközök, eljárások, fajták beszerzésében és kipróbálásában, a szakemberek képzésében. A kapcsolatok serkentették a korszerű nyugati szervezési, vezetési elvek átvételét is.
A hatvanas évek növekedési feltételeit a viszonylag olcsón és
bőségesen rendelkezésre álló termelési tényezők megléte, a nemzetközi kapcsolatok kiszélesedése, az ebből adódó piacbővülés jellemezte. A hetvenes évek energia- és nyersanyag-árrobbanása viszont gyökeresen átrendezte a magyar külkereskedelem árviszonyait.6 A mezőgazdaságra nézve is alaposan megváltoztak és kedvezőtlenné váltak a világpiaci körülmények. A magyar külgazdaság cserearányainak nagyarányú romlása drámai erővel tudatosította, hogy a gazdaság milyen nagymértékben függ a nemzetközi
munkamegosztásban való bekapcsolódás jellegétől. A világpiaci
ármozgások, ha késleltetve is, de a rubel elszámolású forgalomba
is begyűrűztek, az ötéves, csúszó árbázisra való áttérés következményeként. A hetvenes évek világpiaci árrobbanása a Szovjetunió
számára alapot adott a cserearányok KGST-n belüli átrendezésére,
ami az 1958-ban életbe léptetett bukaresti árelv módosítását vonta
maga után. A KGST-országok 1975-ig az egymás közötti kereskedelemben a középtávú tervidőszakra érvényes fix árakat alkalmazták. A világpiacon bekövetkezett drasztikus árváltozások hatására
– az árrendszer megmerevedésének feloldását hangsúlyozva – a
KGST-országok közötti elszámolásban áttértek az ún. csúszó árbázis alkalmazására, vagyis az évenkénti ármegállapításra. E szerint az 1958-ban elfogadott ún. bukaresti ár-megállapítási elvet úgy
módosították, hogy az ármegállapítás bázisidőszaka a tárgyévet megelőző öt év lett. Az egymás közötti szerződéses rubel árakat 1976-tól
évente változtatták, a megelőző öt év világpiaci ár adatai alapján.
Így az 1976-os ármegállapítás bázisidőszaka 1971–75, az 1977. évié
1972–76, s az 1978. évié 1973–77 lett. Így a KGST-országok kö6

Cseszka Éva: Rendszerválság. Magyar gazdaságtörténet 1978–1989 között. In: Heller Farkas Füzetek, Szerk.: Dr. Schlett András. Rendszerváltástól rendszerváltásig II., Alap és felépítmény. Gazdaságpolitika a Kádárrendszerben, 6. (2008. 1. sz.) 140.
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zötti külkereskedelmi árakban is – kisebb késéssel –, de kifejezésre jutottak, „begyűrűztek” a tőkés piac árváltozásai.7 Ebben a relációban az import árszínvonala 1975-ben több mint 25%-kal nőtt,
az energiahordozóké pedig megkétszereződött.8
A cserearányromlással párhuzamosan erősödött az agrárprotekcionizmus, megnehezültek az értékesítési feltételek is. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek konvertibilis valutaszerző
ereje legyengült. A világpiacon már nem a hatékonyságok versenyeztek, hanem a támogatási politikák és kondíciók. A változások
előhírnökeként az Európai Közösség irányába már 1970-től bezárultak a még meglévő exportlehetőségek. A Közös Piac drasztikus
importkorlátozó intézkedésének hatására mérséklődött az ezen országokba irányuló agrárkivitel, ami jelentős deviza és árbevételcsökkenést vont maga után.
Magyarország 1973-ban csatlakozott az Általános Vámtarifa- és
Kereskedelmi Egyezményhez, hogy diszkriminációmentes bejutást
nyerjen a GATT-tagállamok piacaira. A csatlakozás ellenére az EK
diszkriminatív kereskedelempolitikája az ún. „állami kereskedelmű”
országokkal szemben a nyolcvanas évek végéig fennmaradt.9 10
Magyarország a ’70-es évek első felében jelentős külső hiteleket vett fel,11 ám az évtized végére a dollár kamatrobbanásával le7

8
9

10

11

Éliás András – Sebők Emília – Ujhelyi Tamás: A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek az új világgazdasági helyzetben. Bp., 1980. 154–155.
Barát Mária: A magyar gazdaság vargabetűje. Bp., 1994. 157.
Bár hazánk az 1980-as évek elején kétoldalú keretekben újabb és újabb kezdeményezéseket tett a kapcsolatok rendezésére, az EK semmilyen tekintetben nem
volt hajlandó elmozdulni korábbi álláspontjától. Sőt a GATT 1982. novemberi
miniszteri értekezletén, magyar részről egy bizalmas kezdeményezés is történt
az EK irányába egy átfogó, kétoldalú megállapodás kötése céljából. Jóllehet,
ez a lépés akkor még szöges ellentétben állt a KGST keretében elfogadott állásponttal, amely tiltotta az EK de facto elismerésének e legmagasabb fokát.
Balázs Péter: Magyarország és az Európai Unió. In: Európai közjog és politika. Szerk. Kende Tamás. Bp., 1998. 454–459
Magyarország 4 milliárd dollár „elsődleges” hitelt vett fel, ami az évtized
végére 10 milliárd dollárra hízott. A növekedésben az adósságszolgálat
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zárult az olajdollárok által táplált pénzbőség korszaka. Elapadtak a
hitelcsapok, drágultak a hitelek, és ez végzetes következményekkel járt a súlyosan eladósodott országok számára. Az 1981-es lengyel válsággal elszállt a nyugati hitelezők illúziója, hogy a Szovjetunió helytáll a csatlós államok hiteleiért, ami a szocialista országok leminősítésével járt együtt. A folyamatok a pénzügyi válság szélére sodorták Magyarországot is. Az összeomlás elkerülése
érdekében 1981 végén felvételünket kértük az IMF-be és a Világbankba. Az IMF-tagság a gyors pénzügyi-kiigazítás időszakát hozta. A költségvetési és fizetési mérleg egyensúlyának megteremtését szolgáló szigorítások bevezetése, az import és a beruházások
visszafogását jelentette.12 Ezzel párhuzamosan még inkább előtérbe került az ország számára égetően szükséges konvertibilis devizaszerzés követelménye.
A mezőgazdaság szerepe végzetesen összekapcsolódott az
adósságválságba került ország helyzetével. Az agrárexportra a tőkés fizetési mérleg viszonylagos egyensúlyának fenntartása érdekében még a közben radikálisan lecsökkent világpiaci árak ellenére is szükség volt, mert azt a kivitelt más termékek és ágazatok
nem tudták helyettesíteni. Nőtt az export szubvenciója iránti
igény, amely elsősorban a kivitelt lebonyolító, illetve a végső kibocsátó élelmiszeriparban vált általánossá.13 A változásokat mutatja, hogy bár az agrárszférában az elvonások 1982-től folyamatosan
meghaladták a kapott állami hozzájárulás mértékét, a támogatások
egyre nagyobb részét az export-támogatások tették ki.
A KGST-n belül a ’80-as évektől még hangsúlyosabbá tették
az ágazat fontosságát az ún. olaj – gabona – hús barter megállapo-

12

13

(kamatfizetés és törlesztés) mellett közrejátszott a kereskedelmi mérleg
deficitjének a finanszírozása is.
Borszéki Éva: Támogatások szerepe, hatása az élelmiszer-gazdaságban. In:
Árak, adók, támogatások az élelmiszer-gazdaságban. Szerk.: Varga Gyula. Bp., 1988. 103.
Varga Gyula: Az agrártermelés növekedési és strukturális átalakulásának
alternatívái. In: Új agrárpolitika. Szerk: Csendes Béla. Bp., 1989. 28–49.
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dások. Az agrártermékek ebben a relációban ugyanis „kemény”
terméknek számítottak, hiszen az ország ezekért cserében energiahordozókhoz juthatott.
Az élelmiszergazdaság az 1980-as évtized közepén a nemzeti
termelésből való arányát meghaladóan, mintegy 20–25%-ot adott
az exportnak, s ezen belül 1/3-át a konvertibilis elszámolású kivitelnek. Így az élelmiszergazdaság évente 50–60 milliárd Ft exporttöbblettel (s ezen belül is a konvertibilis forgalomban elért 30 milliárdnyi kiviteli többletével) járult hozzá a magyar nemzetgazdaság stabilitásához.14
A rendszerváltás alapjaiban változtatta meg az egész agrárgazdaság helyzetét. A kilencvenes évek elején a bel- és külpiaci lehetőségek beszűkülésével egy időben került sor a mezőgazdaságban
a termelési- és a tulajdonszerkezet jelentős átalakulására. A külkereskedelem struktúrájának az átalakulása kedvezőtlen helyzetbe
hozta a mezőgazdaságot. A KGST összeomlásával elvesztett keleti
piacok jelentős és biztos felvevői voltak a magyar agrártermékeknek, de belföldön is súlyos piacvesztés következett be az életszínvonal csökkenése miatt. Ehhez járult, hogy a világpiaci recesszió
nyomán a fejlett ipari országokban ismét erősödött a protekcionizmus.15 Nyugat-Európa ekkorra – a közös agrárpolitika, és a
magas agrártámogatások gyakorlatára alapozva – szinte teljesen
önellátóvá vált mezőgazdasági termékekből. Bár Magyarország
mezőgazdasági termelési adottságai messze az EU-átlag fölött
vannak, a kialakult helyzet jelentősen gyengítette az ágazat külkereskedelemben betöltött pozícióját.16
14

15

16

Szabóné Medgyesi Éva: A mezőgazdaság közgazdasági viszonyai. In: Magyarország a XX. században. II. kötet. Természeti környezet, népesség és
társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. Főszerk. Kollega Tarsoly
István. Szekszárd, 2000. 559.
Varga Zsuzsanna: Földtulajdon és földhasználat Magyarországon a rendszerváltás után. In: 20. századi magyar gazdaság és társadalom. Szerk.
Honvári János. Győr, 2007. 224–237.
Juhász Anikó – Kartali János – Wagner Hartmut: A magyar agrár-külkereskedelem a rendszerváltás után. Agrárgazdasági Könyvek, Bp., 2002.
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A rendszerváltás így újabb komoly megrázkódtatást jelentett az
ágazat számára. Míg az agrárium súlya az exportban 1990-ben
még 26 százalékot tett ki, ez az érték a ’90-es években folyamatosan csökkent, s 2002-ben már csupán 7,8 százalék, 2004-re az EUcsatlakozás évében csupán mintegy 6 százalékot ért el. Ennek nem
a mezőgazdasági kivitel csökkenése, hanem az egyéb export gyorsabb növekedése volt az oka. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy
az egyéb termékcsoportokban, ágazatokban nem csak az export,
hanem az import is dinamikusan nőtt. Az agrárium viszont minden
évben jelentős többletet hozott.17
Kedvezőtlenül hatott a magyar agrárágazat egyenlegére az
1991-es társulási egyezmény is. Az EU tagországaival folytatott
magyar agrár-külkereskedelem 1991-ben 1169 millió dolláros exportot és 173 millió dolláros importot jelentett, azaz az export 6,7szer akkora volt, mint az import. A következő években 1994-ig az
export mérsékelt és az import dinamikus növekedése következtében ez az arány folyamatosan romlott, s lecsökkent 2,1:1-re. 199596-ban enyhe javulás következett be (2,8→3,2), majd 1997-re ismét romlott az arány 2,6-ra. A folyamat arra vezethető vissza,
hogy bár az EU – viszonossági alapon – nyújtott kedvezményeket
(vám –, lefölözési –, és kvótakedvezményeket), ezek nem fejezték
ki a felek részesedését egymás külkereskedelmi arányaiból. Míg
ugyanis a magyar agrárkivitelből az EU a társulás évében 44 százalékkal részesedett, addig Magyarország az EU harmadik országokból származó agrárimportjából 2%-kal. A magyar agrárágazatban a ’90-es évek elején bekövetkezett kedvezőtlen folyamatok, s
az árualapok csökkenése mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy az
EU-val folytatott agrár-külkereskedelemben az export és az import
aránya a jelzett mértékben romlott.18

17

18

Botos József: Stratégiai ágazat-e (még mindig) az agrárium? Erdei Ferenc
III. Tudományos Konferencia. I. kötet. Kecskemét, 2005. 63.
Szűcs István – Udovecz Gábor (szerk.): Agrárgazdaság jelenlegi helyzete
és várható versenyesélyei. Bp., 1998. 23–24.
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A negatív tendenciák ellenére mégis figyelmet érdemel, hogy
az agrárszektor erősen pozitív egyenlege nélkül az évtized minden
évében erősen negatív lett volna a nemzetgazdaság teljes kereskedelmi egyenlege az EU-val. A változások ellenére a mezőgazdaság
szerepe továbbra is fontos maradt, hiszen tiszta devizatöbbletet tudott felmutatni. Így a fizetési mérleg pozíció javítása szempontjából továbbra is kulcsfontosságú terület maradt.19
Összegzésként megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a nyugateurópai országokkal ellentétben Magyarországon az ágazat, az agrár- és élelmiszer-ipari termékek kiviteli többletén keresztül, a külkereskedelmi mérleget jelentősen javította. A mezőgazdasági és
élelmiszeripari termékek exportjának az árbevétele 1996-ban az
1986–1990-es évek átlagához viszonyítva a négyszeresére nőtt.
Ugyanakkor a nemzetgazdaság össz-exportján belüli részaránya
gyakorlatilag nem változott, mindkét időszakban hozzávetőlegesen
egyötödös részarányt (21,1 ill. 21,5%-os részarányt) képviselt.20 A
hazai élelmiszeripari termékeknél viszont meglehetősen általános
problémát jelentett, hogy azok nagy része alacsony hozzáadott érték
tartalmú termék volt. Ezt olyan tényezők magyarázzák, mint a szakosodás alacsony színvonala, vagy a heterogén műszaki színvonal,
ami jórészt az időszak általános tőkehiányára vezethető vissza.21

19

20
21

Botos József: Stratégiai ágazat-e (még mindig) az agrárium? Erdei Ferenc
III. Tudományos Konferencia. I. kötet. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét,
2005. 62–63.
Szűcs I. – Udovecz G.: Agrárgazdaság jelenlegi helyzete i. m. 18.
Magda Sándor: Árfolyam-politika és az agrárgazdaság. Gazdálkodás, 48.
(2004. 6. sz.) 58–63. Csáki Csaba: Hozzászólás Magda Sándor: Árfolyam-politika és az agrárgazdaság című cikkéhez. Gazdálkodás. 49. (2005.
2. sz.) 78–79.
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A MEZŐGAZDASÁG SZEREPE
A FOGLALKOZTATÁSBAN

Az egy főre jutó GDP emelkedésével a mezőgazdaság fontossága
csökken a gazdaság egészén belül. Ugyanez a foglalkoztatásra is
igaz, hiszen a gazdaság fejlődésével a munkaerő a primer szektorból a magasabb hozzáadott értéket eredményező ipari és szolgáltató ágazatokba áramlik.
A mezőgazdasági foglalkoztatás trendjét számos tényező alakítja, melyek közül a legfontosabbak a következők:
– A gazdaság más ágaiban elérhető magasabb jövedelem a
munkaerő mezőgazdaságból történő kiáramlását eredményezi.
– A nagyüzemi technológia elterjedése jelentős munkaerőmegtakarítást eredményez. A hatékonyság növekedésével
további mezőgazdasági munkaerő szabadul fel.
– A koncentrációs folyamat, a kisméretű gazdaságok számának a csökkenésével a megmaradó üzemek területének a
növekedésével jár. 22
– A nagyüzemi technológia terjedése és a birtokkoncentráció
a kis élőmunka-igényű kultúrák terjedésével jár, így előnyös
helyzete főképp a gabonatermelésnél mutatkozik meg. A
nagybirtok tekintetében az olyan termékek termelése gazdaságosabb, ahol hatékonyan lehet kihasználni a méretökonómia adta előnyöket. A nagybirtok a géptechnika vívmányait is jobban ki tudja használni, az alkalmazott bérmunkások viszont főleg sablonos tömegmunkát végeznek.
Bár ezek a változások az elmúlt évtizedekben felgyorsították a
mezőgazdaságból történő munkaerő-kiáramlást, ennek ellenére a

22

Bíró Szabolcs – Székely Erika (szerk.): A mezőgazdasági foglalkoztatás
bővítésének lehetőségei. Bp., 2012. 14–15.
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vidéki megélhetés egyik alapvető forrása továbbra is a mezőgazdaság, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységek.23
Magyarországon az erőszakos kollektivizálást követően az
életszínvonal és a termelés hatékonyságának a javítását célzó politika mellett a nagyüzem legitimációja, fejlettebb mivoltának az
igazolása volt a másik, előbbihez szorosan kapcsolódó gazdaságpolitikai cél.24 A szocialista agrárpolitika a magyar mezőgazdaság
modernizációját elsősorban a termelés növelésében és az ehhez
szükséges modern technológiák hazai meghonosításában látta. Jelentős változások történtek a mezőgazdasági nagyüzemek üzemszervezetében és munkaszervezetében is. Korábban a termelés kerületi üzemszervezetben folyt. A kerületek jelentős döntési és üzemszervezési önállósággal rendelkeztek. Az egységeknek saját gépeik, javítóműhelyeik, szállítóeszközeik voltak. A kerületek magukba foglalták az ott lévő összes ágazatokat, általában önálló tervvel
rendelkeztek, és bizonyos önelszámolást folytattak. A gazdaságok
irányítási rendjének az átszervezésével a korábbi kerületi (területi)
irányítást központosították, ágazati irányítási rendet alakítottak ki.
Az átszervezés jelentősen megváltoztatta a helyi döntési és hatalmi viszonyokat. Az addig bizonyos önállóságot élvező kerületek
vezetői a központi döntések végrehajtóivá váltak. A szervezet feladatstruktúrájának és hatalmi, felügyeleti környezetének megváltozásával egy kemény függőségben levő, centralizált követelmények által alakított és irányított funkcionális struktúra jött létre,
amely nagyobbrészt felülről kapott céljait az ezekhez létrehozott
eszközrendszerével, magas szervezettségével, technológiai fegyelmével, utasításos engedelmességi kultúrájával valósította meg.
Az ipari bérmunkára a megalkotott, XIX. század végéről származó
23
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Bíró Szabolcs – Rácz Katalin: Foglalkoztatási lehetőségek a mezőgazdaságban. Agro Napló, 2013/9. sz. 105–107. http://agronaplo.hu/foglalkoztatasi
-lehetosegek-a-mezogazdasagban/
Varga Zsuzsanna: 1956 hatása a kádári agrárpolitika kialakulására. In:
1956 okai, jelentősége és következményei. Szerk. Romsics Ignác. Bp.,
2006. 299–315.
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taylori munkaszervezési elvek25 így a mezőgazdasági nagyüzemekben is általánossá váltak. A munkaszervezet átalakításának
eredményeként meglehetősen merev, ám fölöttébb precízen működő és termelékeny hierarchia jött létre.
A taylorista munkaszervezetet bevezető nagyvállalatok a tömegáruk (például a gabona) termésátlagait tekintve hamar felzárkóztak a nemzetközi élmezőnyhöz. A nagy élőmunka-igényű, komoly gondosságot és hozzáértést igénylő áruk előállítása során az
egyedi mozzanatokat, önálló döntéseket követelő tevékenységek
kontrollja ugyanakkor rendkívül költségesnek bizonyult.
A technikai, munkaszervezeti változások, a munkamegosztás
és a specializálódás fokozódása, a munka tartalmi elszegényedésével és a munkásautonómia csökkenésével jártak. A mezőgazdaságban végbement centralizáció károsan hatott az alkalmazottak
tulajdonosi szemléletére. A munkaszervezet az alkalmazott bérmunkásokat puszta utasítás-végrehajtó szerepbe kényszerítette, tudásuknak csak kis részét aknázta ki. Az olyan több gondoskodást,
kézi erőt, szorgalmat és ügyességet kívánó termelési ágak, mint
például a kertészeti, a fűszer és gyógynövények termelése, a szőlőés gyümölcstermelés, háttérbe szorultak, illetve a háztáji gazdálkodás keretében váltak meghatározóvá. A rendszerváltás előtti évtizedben a zöldség-, és gyümölcstermesztésnek a felét a háztáji adta.
Ellentmondást jelentett, hogy a szocialista mezőgazdaságot
magas túlfoglalkoztatás jellemezte. A piacgazdaságokban például
a kis élőmunka-igényű gabonaágazatban, még az egészen nagyléptékű gazdaságok is elboldogultak fél tucat alkalmazottal, ahogy azt
az amerikai családi farmok példája mutatja. Ezzel szemben a magyar termelőszövetkezetek és állami gazdaságok nagyszámú alkalmazottat vettek igénybe, s az amerikai farmok rugalmas munkamegosztásával szemben (ahol egy-egy ember több feladat el-

25

Katona Klára: Vállalatgazdaságtan. Bp., 2004. 87.
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végzésére is bevethető) merev, hierarchikus, négy-öt vezetési szintet is magában foglaló munkaszervezetben működtek.26
A taylorista munkaszervezet beillesztése a mezőgazdaságba tehetetlenséget vitt a rendszerbe, aminek a hatását tompította, hogy a
háztáji és a kistermelés révén a nagyüzemekben elpazarolt tudás
mégis valahogy visszacsatolódott a mezőgazdaságba. Ehhez járult,
hogy bár az alacsony bérek nem jelentettek vonzerőt a munkavállalók számára, a háztájiból származó jövedelmek a hetvenes évektől rendszeressé és jelentőssé váltak. A folyamat eredményeként a
korábbi évtizedekben tapasztalt migráció iránya megfordult azáltal, hogy a falut vonzóvá tették az emberek számára.27
A rendszerváltás előtt az állami gazdaságok és a szövetkezetek
foglalkoztatták a mezőgazdasági munkavállalók 90 százalékát, a
mezőgazdasági tevékenységen túl részben melléküzemágakban,
könyvvitelben, gép-, valamint épületfenntartó tevékenységekben.28
A rendszerváltást követően a gazdaságszervezeti-tulajdoni változások a korábbitól teljesen eltérő, rengeteg feszültséget hordozó
foglalkoztatási szerkezetet idéztek elő. A privatizációs és kárpótlási folyamatok hatására kialakult ésszerűtlen birtokszerkezet problémáit tovább növelte az élelmiszeripar privatizációja. A termelők
biztonsága nagymértékben függ a felvásárolt mennyiségtől és
a felvásárlási áraktól, vagyis az élelmiszer-feldolgozók üzletpolitikájától. A folyamatok eredményeként a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya látványosan, mintegy harmadára esett vissza.
A mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakítása során elvetették a reprivatizációt (restitúciót), mely a jogsértés (államosítás)
26
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Kuczi Tibor: Taylorizmus a mezőgazdaságban? In: Juhász Pál: Emberek
és intézmények. Két zsákutca az agráriumban. UMK-Jelenkutató Alapítvány, Bp., 2006. 14–15.
Varga Zsuzsanna: Between East and West. In: Cultic revelations – studies
in modern historical cult personalities and phenomena. Ed. Anssi Halmesvirtaa. Jyväskylä, 2010. 104–116.
Gulyás László: A magyar gazdaság története a rendszerváltástól napjainkig. In: Gulyás László (szerk.): Széchenyitől a Széchenyi Tervig. Szeged,
2009. 178–179.
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előtti állapotot állította volna vissza. Ehelyett kárpótlásos privatizáció valósult meg, ami egyrészt összekuszálta a földtulajdonlást,
másrészt jelentékeny földterületet juttatott nem gazdálkodók tulajdonába. Így a részben megmaradt termelőszövetkezetek, mint
üzemgazdasági egységek lényegében véve bérletbe vett földeken
gazdálkodtak, mint földbérlő agrárgazdasági szervezetek. A legnagyobb gondot a kis- és középbirtok esetében a rendezetlen telekkönyvezés, a kárpótlás során széttagolódott birtokrendszer és a
tőkehiány jelentette.
A kárpótlási folyamat eredményeként létrejött duális farmszerkezet rendkívül kedvezőtlen helyzetet teremtett a hatékonyság és a
versenyképesség szempontjából. A nagyüzemek kevéssé törődve a
vidék speciális igényeivel, a magas munkanélküliséggel, a nagyon
kevés élőmunkát igénylő szántóföldi növénytermesztést vették célba.
A sokkal, de sokkal több élőmunkát igénylő zöldség- és gyümölcstermesztés fokozatosan visszaszorult. A zöldség- és gyümölcstermesztés sorvadásához a fizikai (tárolók, hűtőházak, válogatók, osztályozók, csomagolók, minőségellenőrzési pontok és esetleg feldolgozók) és a kereskedelmi-pénzügyi infrastruktúra (felvásárlók, hitelezők) hiánya is hozzájárult.29
Érdekes, de ritkán idézett birtokmegoszlást mutató adat az
úgynevezett „nagygazdaságok” („large farms”) méretadata. Ezt a
birtokméret-kategóriát az EUROSTAT úgy határozza meg, hogy a
legnagyobbtól a kisebbek felé haladva összegzi az általuk használt
területeket, és ahol ez az összegzett érték eléri az adott ország mezőgazdasági területének 20%-át, ott húzza meg az ún. „nagygazdaság” méretkategória alsó határát. E nagygazdaságok átlagos területnagysága, vagyis az így meghatározott „nagybirtokok” átlagos mérete pl.: Svájcban 54 ha, Hollandiában 135 ha, Belgiumban
150 ha, Lengyelországban 250 ha, Franciaországban 274 ha,
Ausztriában 295 ha, Olaszországban 337 ha, Dániában 426 ha, és
Németországban – az „NDK-effektus” ellenére is csak – 1391 ha.
Magyarországon ugyanakkor az ezredfordulón e nagybirtokok át29

Török Attila: Zöldség és államrezon. Kommentár, (2011: 2. sz.) 79–81.
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lagmérete 3164 ha, aminél csak Csehország (3531 ha) és Szlovákia (3934 ha) nagybirtokainak átlagmérete nagyobb.30
A nyugat-európai agrármodell a kis és közepes családi gazdasági és szövetkezeti modellre épül. Az Európai Unió tagállamaiban az átlagos birtokméret alig huszonöt hektár, és például Franciaországban 274 hektártól már nagybirtoknak minősül egy gazdaság. A versenyképes méretet az európai birtokrendszer – szemben
a dél-amerikai modellel – nem az egyes gazdaságok méreteinek
növelésével, vagy nagy integrátoroknak egyoldalúan kiszolgáltatott „fürtök” kialakításával, hanem e kisebb mozaikok szövetkezésével, közös beszerzési, tárolási, feldolgozási és/vagy értékesítési,
de akár a helyi közösséggel együtt alakított fogyasztási vagy hitelszövetkezetek, önkéntes társulások létrehozásával képes igen hatékonyan biztosítani. Magyarországon a nagy monokultúrás mezőgazdasági vállalkozók mellett szólt, a nemzetgazdaság számára
fontos devizaszerzés követelménye, ám ezzel visszaállt a nagy latifundiumok világa, s elmarad a mezőgazdasági kisvállalkozók vidékfejlesztést, foglalkoztatást szolgáló növekedése.
Magyarországon, a 25–64 év közöttiek foglalkoztatásának aránya a rendszerváltás előtt meghaladta a 80 százalékot. Ez a rendszerváltás néhány éve alatt 55 százalékra esett vissza. A drámai
csökkenés elsősorban a középfokú végzettség alatti réteget érintette. Ebben a rétegben a foglalkoztatás 80 százalékról 36 százalékra
zuhant, és lényegesen a későbbiekben sem javult. Ennek az alacsonyan képzett munkaerőnek az 55 százaléka, gyakorlatilag kiesett a társadalmi munkamegosztásból, az állam alamizsnájából,
feketegazdaságból való megélhetésre kényszerült.
1989 és 1997 között mintegy 650 000 fővel csökkent az agrárágazatban foglalkoztatottak száma. Ez azt jelenti, hogy a korábbi
munkaerőlétszámnak már csak kevesebb, mint egyharmada (34,3%a) dolgozott, ami 8,5 százalékos foglalkoztatási részesedésnek felelt
30
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meg.31 A munkaerő ebből az ágazatból jellemzően nem magasabb
termelékenységű ágazatokba, hanem tartós inaktivitásba vonult.
A hagyományos mezőgazdasági térségek tartós válsággócokká
váltak, ahol a munkanélküliség és a vele együtt járó szociális problémák állandósultak (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád, Bács-Kiskun megyék).32 A
mező- és erdőgazdaság foglalkoztatási részesedése 2000–2010 között mérsékeltebb ütemben bár, de tovább csökkent 6,6 százalékról
4,5 százalékra.
Így megállapítható, hogy a rendszerváltás utáni évtized a magyar mezőgazdaság és vidék népességmegtartó képességének leépüléséhez vezetett. Egyszerre növekedtek drámaian a vidéki gazdasági inaktivitást jelző mutatók és szorultak vissza a munkaintenzív mezőgazdasági kultúrák. Jelentősen szűkült a kertészetiés a szőlőágazat, ahol az 1 ha-on foglalkoztatott munkaerő a hozzá
kapcsolódó feldolgozóiparral együtt tíz, vagy e feletti létszámot
köt le.33 Ezekből az ágazatokból olyan munkaerő szabadult fel,
amelynek többsége csak a szükséges szorgalommal, zömében az
apáról fiúra szálló tudással rendelkezett, így ők a tartós munkanélküliek közé kerültek.34 Magyarországon az 1980-as évek átlagához
mérten a gyümölcs- és zöldségtermesztés 2010-re 50 százalékkal
esett. A jelentős visszaesés részben a piac szűkülésének, részben a
külföldi termékek megjelenésének tudható be.

31
32

33

34

Tóth Erzsébet: A foglalkoztatás térségi feszültségei. Bp., 1998. 6–7.
Magda Sándor – Bíró Barbara: Mezőgazdaság – Vidék – Foglalkoztatás.
Magyar Tudomány, 172. (2011. 8. sz.) 937–949.
Magda S.: Árfolyampolitika i. m. 58–63.; Csáki Cs.: Hozzászólás i. m.
78–79.
Magda S. – Bíró B.: Mezőgazdaság – Vidék – Foglalkoztatás. i. m. 32.

SCHLETT ANDRÁS

384

ÖSSZEFOGLALÁS
A mezőgazdaság devizaszerzésben és a foglalkoztatásban betöltött
szerepe sokat változott a vizsgált ötven évben. A hatvanas évek
növekedési feltételeit a viszonylag olcsón és bőségesen rendelkezésre álló termelési tényezők megléte, a nemzetközi kapcsolatok
kiszélesedése, az ebből adódó piacbővülés jellemezte. Ez a szakasz az 1973-as olajárrobbanással lezárult, de a mezőgazdaság devizaszerzésben betöltött szerepe egyre nélkülözhetetlenebbé vált.
Az agrárexportra a tőkés fizetési mérleg viszonylagos egyensúlyának fenntartása érdekében még a radikálisan lecsökkent világpiaci
árak ellenére is szükség volt, mert ezt a kivitelt más termékek és
ágazatok nem tudták helyettesíteni. Nőtt az export szubvenciója
iránti igény, amely elsősorban a kivitelt lebonyolító, illetve a végső kibocsátó élelmiszeriparban vált általánossá. Az árkiegészítő
exportösztönzés szinte kizárólag mennyiségi szempontú alkalmazása végletesen konzerválta az agrárstruktúrát és egymáshoz közelítette a legjobb és a legrosszabb termékek gazdasági megítélését.
A rendszerváltást követő átalakulás, újabb kihívásokat hozott.
A szocializmusban mesterséges túlfoglalkoztatás jellemezte az
élelmiszergazdaságot, s ez a kapun belüli munkanélküliség nagyon
gyorsan nyílttá vált, ami a vidéki inaktivitás drámai növekedését
eredményezte. A privatizáció káros hatást gyakorolt a magas élőmunka igényű kertészeti ágazatokra, tovább növekedett a gabona
és olajos növények termesztési területe, ami egyszerűbb ipari
technológiával magas árbevételt biztosít a termelőnek.
A makrogazdasági környezet folyamatos változása ellenére is
megállapítható, hogy a két vizsgált területen a mezőgazdaság stratégiai jelentősége mindvégig fennmaradt. A devizaszerzés és a
foglalkoztatás követelményének való megfelelés látható ellentmondást mutat, ez az ellentmondás jelentősen csökkenthető. A
kertészeti ágazat kibocsátása már 100 ezer hektár területbővüléssel
többszörösére nőhet, míg ezt a területcsökkenést a gabonaágazat
meg sem érezné.
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A zöldség- és gyümölcstermesztés visszaszorulását a kertészeti
kultúrák magas tőkeigénye, valamint a 2004-es csatlakozás után az
EU agrártámogatási rendszere is erősítette. A területalapú támogatási rendszer, a jelentős vetésterületet igénylő gabonatermesztést
részesíti előnyben a jóval kisebb vetésterületet, ellenben jóval több
élőmunkát igénylő zöldség- és gyümölcstermesztéssel szemben.
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