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KÉT FALU, KÉT SORS – A TERMELŐSZÖVETKEZETEK 

FOGADTATÁSA HÖVEJEN ÉS ÖNTÉSMAJORBAN 

 

 

Tanulmányom célja a mezőgazdasági termelőszövetkezetek létrehozásának egy alulnézeti, 

a mindennapok szintjén történő rekonstruálása. Ehhez a vizsgálathoz lokálpatriótaként 

szülővárosomat, Kapuvárt és környékét, tágabb értelemben a kapuvári járást választottam. 

Vizsgálatom tárgya, hogy miként reagáltak a mezőgazdaság szovjet mintájú 

átszervezésére a helyi társadalom különböző csoportjai, a földbirtokkal rendelkező gazdák 

és nincstelenek. Eddig főként a parasztság és hatalom közti harc, az agitáció és a parasztok 

ellenállásának vizsgálata felé irányult a kutatók többségének érdeklődése, az azonban, hogy 

mi lett a paraszttal a tsz-be való belépést követően, kevésbé feldolgozott téma.1 

Tanulmányomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a mezőgazdaság nagyüzemi 

átszervezése után mi történt a termelőszövetkezeten belül, a változásokhoz hogyan 

alkalmazkodtak az egykori gazdák és volt uradalmi cselédek.  

Ehhez az elemzéshez Kapuvár környékéről két különböző múltú települést 

választottam ki, melyek egyikében az uradalmi cseléd lét volt a meghatározó, míg a 

másikban önálló gazdák tevékenykedtek. Az általam választott két település Hövej és 

                                                 
1 A témában született munkák közül Varga  Zsuzsanna két tanulmányát emelném ki: Varga Zsuzsanna:  

„Földindulás után”. A hatalom és a parasztság Magyarországon az 1960 -as évek első felében. Történelmi 

Szemle 51. (2009) 2. sz. 1–27.; Uő: A Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek 

érdekérvényesítési küzdelmei a korai Kádár -korszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 24. 

Szerk. Gazdag István. Debrecen, 1997. 239–268. 
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Öntésmajor. A településekre vonatkozó levéltári anyag mellett az interjúk segítenek 

megérteni, hogyan élték meg a férfiak és nők az átszervezést.2 

Jelen munkámban a két eltérő múltú és helyzetű település agrártörténetének egy 

szeletét követem nyomon az 1945 előtti előzményektől kezdve 1961-ig, a kollektivizá lás 

befejezéséig és a nagyüzemi gazdálkodás megindulásáig. Kitérek az 1945-ös földosztásra, 

majd a mezőgazdaság „szocialista átalakításának” helyi tapasztalatára, a 

termelőszövetkezetek működésének vizsgálatára, a tagság munkához való viszonyára, 

továbbá a paraszti ellenállás magatartásformáira a termelőszövetkezeten belül. Célom a 

termelőszövetkezeti munkaközösségek vizsgálata. Tanulmányomban igyekszem 

érzékeltetni a vizsgált jelenségek lokális különbözőségeit is. 

A termelőszövetkezetek történetével foglalkozó szerzők közül az 1989 előtti 

időszakból Donáth Ferenc, Fazekas Béla, Halász Péter, Juhász Pál, Orbán Sándor, Szakács 

Sándor, Chris Hann és Nigel Swain nevét emelném ki, míg a témában 1989 után Farkas 

Gyöngyi, Ö. Kovács József, Urbán László, Varga Zsuzsanna, Martha Lampland munkássága 

meghatározó.3 

                                                 
2 Jelen tanulmányomban elsősorban férfiakkal készített interjúkból idézek, a nők helyzetének vizsgálata külön 

dolgozat témája lehet. 
3 Néhány fontosabb munka az említett szerzőktől: Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar 

mezőgazdaság strukturális átalakulása 1945–1975. Bp. 1977.; Fazekas Béla: A mezőgazdasági 

termelőszövetkezeti mozgalom Magyarországon. Bp. 1976.; Orbán Sándor: Két agrárforradalom 

Magyarországon (Demokratikus és szocialista agrárátalakulás 1945 –1961). Bp. 1972.; Szakács Sándor: A 

nagyigmándi Jókai Termelőszövetkezet története. Agrártörténeti Szemle 17. (1975) 1. sz. 54–128.; Halász Péter: 

A termelőszövetkezeti mozgalom története Apátfalván. (Agrártörténeti tanulmányok 3.) Bp. 1975.; Juhász Pál: 

Agrárpiac, kisüzem, nagyüzem. Agrárszociológiai írások. Medvetánc 2. (1982) 1. sz. 117 –139.; Nigel Swain: 

Collective Farms Which Work? Cambridge, 1985.; Chris Hann: Tázlár: a village in Hungary. Cambridge, 1980.; 

Varga Zsuzsanna: Paraszti ellenállás és alkalmazkodás a kollektivizálás befejező szakaszában, 1959 –1961. In: 

Földindulások-sorsfordulók. Kollektivizálás, agrárvilág és vidéki változások a XX. század második felében. 

Szerk.: Schlett András. Bp. 2012. 101–115.; Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista 

diktatúrában. A vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945–1965. Bp. 2012.; Urbán László: Az első 

termelőszövetkezeti városok agrárpolitikai szerepének kialakulása, változásai, gazdasági és környezeti 

hatásai. Szolnok, 2002.; Farkas Gyöngyi: Lázadó falvak – Kollektivizálás elleni tüntetések a vidéki 

Magyarországon, 1951–1961. Bp. 2017.; Martha Lampland: The object of labour. Commodification in socialist 

Hungary. Chicago–London, 1995. 
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A választott megközelítési módomhoz elsősorban szociográfiai munkák adtak 

ötletet, irányt. Ezek közül a munkák közül Mátyus Aliz és Tausz Katalin Maga-ura parasztok 

és uradalmi cselédek, valamint Őrszigethy Erzsébet Birsalmasajt: két szomszéd falu az Alföld 

peremén című munkákat emelném ki, melyek a falusi társadalom két különböző csoportját 

mutatják be visszaemlékezések (életút- és tematikus interjúk) és levéltári források (községi 

iratanyag, családi dokumentumok) segítségével.4 

 

 

Hövej és az önálló gazdák 

 

Hövej jelenleg 320 lakosú település Győr-Moson-Sopron megyében, Kapuvár 

szomszédságában. A rábaközi falu Kapuvártól 8 km távolságra, délre helyezkedik el. A 

Répcétől és a Rábától nyugatra patakokkal szegdelt sík területen fekszik. A két világháború 

között Hövej lakosainak száma 670 fő (1930-as adatok), az 1949-es népszámlálás szerint 

pedig már csak 620-an lakták a települést.5 A század második felében ez a népességszám  

fokozatosan csökken, 1970-re 517 főre tehető Hövej lakossága.6  

A két világháború között a höveji gazdák száma 167 főre tehető. A 167 gazdaságból 

34 gazdaság (20,4%) mindössze 1 kat. hold földbirtokot tudhatott magáénak. Az 1-5 kat. 

holdas gazdaságok száma 64-re (38,3%), az 5-10 kat. holdas gazdaságok száma 21-re 

(12,6%), a 10-20 kat. holdas gazdaságok száma pedig 40-re (24%) tehető. 20-50 kat. hold 

földdel 6 gazda (3,6%), 100-200 kat. hold nagyságú földbirtokkal pedig 2 höveji gazda (1,2%) 

rendelkezett az 1935-ös statisztikák szerint.7 

                                                 
4 Mátyus Aliz – Tausz Katalin: Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. Bp. 1984.; Az Alföldön található két 

szomszédos falu Dormánd és Besenyőtelek, helyzetük igen különböző. Dormándon az uradalmi cselédek élete 

a meghatározó, míg Besenyőtelek gazdafalunak vagy ahogy az 1950 -es években hívták, kulákfalunak 

mondható. Őrszigethy Erzsébet: Birsalmasajt: két szomszéd falu az Alföld peremén. Bp. 1995. 
5 E népességcsökkenés elsődleges oka a második világháborús emberveszteség.  
6 Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 19. Győr -Moson-Sopron megye. Bp. 2002. 123. 
7 Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek 

(városok) szerint. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat. 105. kötet. Bp. 1938. 138 –139. 
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A település határában fekvő birtokok egy része a csornai premontrei prépostság 

tulajdonában volt, melyre a höveji gazdák egy része igényt tartott volna. A prépostsági 

birtokból az Országos Földbirtokrendező Bíróság az 1920. évi XXXVI. törvénycikk 

(Nagyatádi-féle földreform) alapján végrehajtott földbirtokrendezés során Hövej község 

javára házhelyek céljára 1 kat. hold 141 négyszögöl nagyságú területet vett igénybe. A höveji 

gazdák anyagi helyzete nem engedte meg, hogy a birtok többi részét vétel útján 

megszerezzék. Az 1936. évi XXVII. törvénycikk azonban megteremtette a lehetőséget arra, 

hogy a Földhitelintézet közvetítésével a hövejiek az áhított földterületet megvásárolják. A 

csornai premontrei prépostság höveji birtokát teljes egészében felajánlotta földbirtok 

rendezési célra. 1939. január 1-jével a prépostsági birtokot a Földhitelintézet vette át, majd 

többévi részletfizetési kedvezménnyel a helybeli gazdák tulajdonába adta.8 

1945. április-május folyamán került sor a földreform végrehajtására. A premontrei 

prépostsági birtok 1939-es megvásárlása után a falu határában nem maradt a földalapba 

bevonható terület, ezért a közeli csermajori szakiskola földjeiből (266 kat. hold) kapott 51 

höveji igénylő, köztük 35 nincstelen szegényparaszt földbirtokot.9  

A földreformot követően, az 1949. évi népszámlálás szerint a höveji gazdák 3,4%-a 

rendelkezett 1 kat. hold földdel, 42,3%-a 1-5 kat. holddal, 30,2%-a 5-10 kat. holddal, a gazdák 

közel negyede (23,5%) pedig 10-25 kat. hold földdel, mely elegendő volt egy család 

megélhetéséhez. A 25 kat. hold feletti birtokkategória egy százalékkal sem volt jelen.10 

Az alábbi táblázatokból jól kitűnik, hogyan változott meg a höveji gazdák 

birtokkategória szerinti aránya az 1945-ös földreformot követően. A 1935-ös statisztikákhoz 

                                                 
8 Hövej község szócikkei. In: Győr -Moson-Sopron megye kézikönyve. Szerk. Kasza Sándor – Mészáros Rezső. 

(Magyarország megyei kézikönyvei 7.) Bp. 1998.; Győr -Moson-Sopron megye települései. Szerk. Tuba László. 

Győr, 1994. 
9 Magyar Nemzeti Levéltár Győr -Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (a továbbiakban: MNL GYMSM 

SL) Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok (a továbbiakban XVII.), 501. Sopron Megyei 

Földbirtokrendező Tanács iratai, 1945–1946, 2. d. A kapuvári járás földbirtokrendezése.; Nagy János: Az 1945-

ös földreform Sopron vármegyei adatai. Soproni Szemle 29. (1975) 1. sz. 64–74. 
10 Gazdaságok száma összesen: 149. In: 1949. évi népszámlálás. 3. Részletes mezőgazdasági eredmények. Bp. 

1950. 318–319. 
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viszonyítva az 1 kat. holdnál kisebb földdel rendelkező törpebirtokosok száma jelentősen 

lecsökkent, míg az 5-10 kat. holdas gazdaságok száma megkétszereződött. Az 1945-ös 

földreform következtében a 25 kat. hold feletti birtokkategória egy gazdaság kivételével 

megszűnt. 

 

 

 

1935. 

1 kat. 

holdnál 
kisebb 

1-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100-200 
Az 

összes kat. holdas 

gazdaságok száma 

34 64 21 40 6 - 2 167 

százalékban 

20,4% 38,3% 12,6% 23,9% 3,6% - 1,2% 100% 

 

 

1. sz. táblázat A gazdaságok számának alakulása Hövejen 

(Forrás: Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben, illetve 1949. 

évi népszámlálás 11) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek 

(városok) szerint. Magyar Statisztikai Közlemények. Új Sorozat. 105. kötet. Szerk.: A Magyar Kir. Központi 

Statisztikai Hivatal. Bp., Stephaneum Nyomda, 1938. 138 –139.; 1949. évi népszámlálás. 3. Részletes 

mezőgazdasági eredmények. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 1950. 318 –319. 

1949. 

1 kat. 

holdnál 
kisebb 

1-5 5-10 10-25 

25 kat. hold feletti 
Az 

összes kat. holdas 

gazdaságok száma 

5 63 45 35 1 149 

százalékban 

3,4% 42,3% 30,2% 23,5% 0,6% 100% 
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A kollektivizálás első és második hullámának a helyi gazdák ellenálltak, az 1950-es 

évek végén újra kezdődő, harmadik téeszesítési hullám azonban a höveji gazdákat is a 

szövetkezetbe kényszerítette.12 Az 1950-es évek agrárpolitikája és a tsz szervezése miatt 

sokan elköltöztek a faluból.13  

A höveji Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1959. február 22-én alakult 

meg, többnyire kisparasztok részvételével. Az alapító tagok és családok száma is egyaránt 

151, így egy családból csupán egy tag lépett be a termelőszövetkezetbe. A 151 tagból a tsz 

47 női tagot számlált. A termelőszövetkezet 1.259 kat. holdon kezdte meg működését, ebből 

1.015 kat. hold szántóterülettel. Az 1.259 kat. holdból 1.064 kat. hold volt a tagok által bevitt 

földterület. A 151 családból 1 család föld nélkül, 36 család 3 kat. holdig terjedő földbirtokkal, 

52 család 3-8 kat. hold földdel, 59 család 8-15 kat. holddal, 3 család pedig 15 kat. hold feletti 

földbirtokkal csatlakozott a közös gazdálkodáshoz.14 

A tsz-be történő belépést követően azonban a közös munka nehezen indult meg. A 

tsz munkafegyelmi problémákkal küzdött, mely az ellenállás, tiltakozás egy formája volt. A 

következőkben a höveji tsz jegyzőkönyveiben leggyakrabban előforduló munkafegyelmi 

problémákat mutatom be. 

Az egyik munkafegyelmi problémát a közös munkában részt nem vett tagok magas 

aránya jelentette, átlagosan a tagok 25-30%-a távol maradt a közös munkáktól. Az 1959-es 

év második felében a 151 tagból mindössze 70 fő vett részt a közös munkákban.15 Egyes 

tagok azt a nézetet vallották, hogy ha nem termelnek, megszűnik a tsz, és arra buzdították 

társaikat, hogy „ne dolgozzunk a tsz-ben, tönkre megy, és visszakapjuk a földet”.16  

                                                 
12 A „kollektivizálás” és „téeszesítés” fogalmát egymás szinonímájaként használom. 
13 Hövej község szócikkei: Győr -Moson-Sopron megye kézikönyve i. m.; Győr -Moson-Sopron megye 

települései i. m.; Magyarország történeti statisztikai helységnévtára i. m. 123. 
14 MNL GYMSM SL Szövetkezetek (a továbbiakban XXX.), 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet, Gazdasági beszámolójának munkalapjai, 1960. 
15 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Gazdasági beszámolójának 

munkalapjai, 1959. 
16 MNL GY-MSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Vezetőségi jegyzőkönyv, 

1959. június 11. 
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Az tsz alapításának évében a következő panaszok hangoztak el a Járási Tanács 

részéről:  

 

„Hövej nem helyesen indult a tsz-ben. Nincs fegyelem, öntudat és megértés. 

Vezetőséget a háta mögött támadják, nem a közgyűlésen hibáztatják őket. […] A 

földek gazosak, és az aratásra nincsenek felkészülve, sőt, vannak olyan tagok, akik 

nem akarnak dolgozni. […] Itt dolgozni kell, vagy így, vagy úgy. […] Aki az idén 

nem dolgozik, az nem is eszik.”17 

 

„Mindenki arról beszél, hogy mit kellett volna tenni, de nem dolgoznak, csak kis 

töredék. Nem tartják be az alapszabályt, részibe dolgoznak és ez a közös rovására 

megy. A betakarításnál az emberek legnagyobb része nem áll a munkához. Senki ne 

élősködjön másnak a nyakán, mert aki nem dolgozik, az a másik munkásember 

keresetének a rovására is megy. […] Téves nézet, hogyha nem termelünk, megszűnik 

a Tsz. Keményebb eszközökhöz kell nyúlni, és aki nem dolgozik, munkaegység 

levonást kell eszközölni.”18 

 

A közgyűléseken gyakran hangzik el panaszként a tagok nem megfelelő munkához 

való hozzáállása, passzivitása, melyet részben a premizálás bevezetésével próbáltak 

enyhíteni, ezzel növelve a hatékonyságot: „a harmadik negyedévi munkák elég vontatottan 

mentek, ha nem premizálják a munkálatokat, talán nem is fognak hozzá az aratás és 

csépléshez”.19 

                                                 
17 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Vezetőségi jegyzőkönyv, 

1959. június 11. 
18 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1959. október 3. 
19 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1960. szeptember 23. 
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A termelőszövetkezet munkaerőhiánnyal küszködött. A 151 tagból 40 fő öregségi 

járadékos volt.20 Ahol fiatal férfi munkaerő volt, ott a család női tagja lépett be a tsz-be, a férj 

pedig más munkaterületen dolgozott.21 A kollektivizálás hatására sok fiatal ment el a 

faluból, hogy más munkát találjon, a vezetőség szerint „a munka dandárja nem a tsz-ben 

dolgozik, ami nagy kiesés a tsz számára”.22 1960-ban a 151 tsz tagból 121 fő 40 éven felüli 

volt.23 

A tsz vezetősége szerint problémát okozott, hogy „egy családból csak egy fő akar 

dolgozni és az egész családot akarja belőle eltartani.”24 Az 1959. év első felében a közös 

munkában részt vett családtagok száma 10 fő volt, az év második felében ez a szám 4 főre 

csökkent.25 Ezzel szemben a termelőszövetkezet termelési terve szerint a közös munkába 

rendszeresen bevonható családtagok száma 56 főre volt tehető.26 Az 1960. évben szintén 10 

családtag vett csak részt a közös munkában.27 

Mint már említettem, a höveji családok közül csak egy családtag lépett be a 

termelőszövetkezetbe, és a belépett tagok is elsősorban a kapott háztáji földekre 

koncentráltak, a közös gazdaságra kevesebb energiát fordítottak.28 A tsz vezetősége ezt a 

                                                 
20 Öregségi és munkaképtelenségi járadékban részesültek azon idős vagy munkaképt elen tsz tagok, akik 

koruknál fogva már nem tudták megszerezni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges időt. Összege havi 260 forint 

volt. Öregségi járadékra jogosító életkor férfiak esetében 70 év, nők esetében 65 év volt. 
21 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1961. január 16. 
22 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Vezetőségi jegyzőkönyv, 

1959. június 11. 
23 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövet kezet, Kérdőív Tsz. 

vezetőségének adatairól. 
24 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1959. október 3. 
25 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Gazdasági beszámolójának  

munkalapjai, 1959. 
26 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Termelési terve és bevétel -

kiadási költségvetése, 1959. 
27 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Gazdasági beszámolójának 

munkalapjai, 1960. 
28 A termelőszövetkezetek nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy a közös gazdaság jövedelméből 

biztosítani tudják a termelőszövetkezeti parasztok megfelelő életszínvonalát, ezért járult az állam hozzá, hogy 

a tsz tagok egyéni kisgazdaságot tartsanak fenn. A parasztok jövedelmének legalább a felét a háztáji gazdaság 

adta. A háztáji gazdaságnak korlátozták mind a területét, mind az állatállomán yának nagyságát, jelentősége 
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problémát úgy próbálta megoldani, hogy a háztáji földek művelésének engedélyezését 

bizonyos napokhoz kötötték, engedély, illetve előzetes bejelentés nélkül pedig a 

szomszédos Kapuvárra sem mehettek el a tagok. Gyakori problémát jelentett a takarmány 

lopása, egyes tagok pedig szándékos károkat okoztak a közös gazdaságban (pl. állatokat 

nem itatják, burgonyát szedéskor földbe tapossák, kukoricát hiányosan szedik):29 „Szálljon 

a tagság magába és gondolkodjon, mert amíg lesz munka a tsz-ben, addig nem mehet el a 

faluból senki. Az állattartás területén amik történnek az nem más mint állatállományunk 

mesterséges tönkretétele. Nincs állatgondozónk, a takarmányt lopják.” – hangzott el a 

panasz a tsz elnöktől. 

A közgyűléseken a Járási Tanács V. B. elnökhelyettese is rendszeresen részt vett, egy 

alkalommal a következőket mondta:  

 

„Első év nem a csodák éve, máról holnapra egyéni parasztból szocialista 

gondolkodású paraszt nem lesz. Szokják meg a tagok, hogy első a miénk, utána az 

enyém. 1 kh földből megélni nem lehet. Alakuláskor a Párt és a kormány bízott a 

dolgozó parasztokban, ellenben Hövejen csúful visszaéltek ezzel a bizalommal. Nem 

dolgoznak, lopnak. Itt zsebbevágó bajok lesznek. Milyen paraszt az, aki 3 napig nem 

itatja az állatot? A lopásokkal kapcsolatban pedig a szocialista tulajdont különleges 

törvények védik. Plébános Úr megtaníthatta volna, a mi törvényeinkre is vonatkozik, 

hogy ne lopj.”30 

 

                                                 

azonban nagy volt. A termelőszövetkezeti tag maga dönthette el, hogy a háztáji gazdaságban mit termeszt, a 

terménnyel mihez kezd, és hány állatot nevel. A terményről dönthetett úgy, hogy önellátásra fordítja, 

értékesíti a piacon, vagy eladja az állami felvásárlónak. In: Donáth Ferenc: Reform és forradalom. A magyar 

mezőgazdaság strukturális átalakulása 1945–1975. Bp. 1977. 122–123.; Varga Zsuzsanna: „Földindulás” után. A 

hatalom és a parasztság Magyarországon az 1960-as évek első felében. Történelmi Szemle 51. (2009) 2. sz. 235. 
29 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1959. november 11., Közgyűlési jegyzőkönyv 1961. január 16. 
30 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1959. november 11.  
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A höveji tsz esetében a munkafegyelmet semmilyen eszközzel sem sikerült a 

vezetőségnek helyreállítani, ezek a problémák évekkel később is fennálltak: 

 

„A tagság nem tanúsít komoly érdeklődést a tsz iránt. A háztáji gazdaságokban 

napokon át elbíbelődött, a közösben reá kivetett kapálást szinte órák alatt elvégezte. 

Igaz, hogy a Vezetőségben is volt hiba, nem nézett utána kellőképpen a munka  

menetének, elnézte, hogy nyári időben nyolc órakor kezdjék meg a munkát. Így nem 

mehet tovább. Ebben az évben háztáji földekre csak bizonyos napon lehet kimenni, 

bejelentés és engedély nélkül még Kapuvárra sem lehet elmenni. Végre a tagság 

ébredjen rá, hogy a közösből kell megélni, hisz idáig is ez a föld tartotta el a falu 

lakosságát. […] A Tsz-tagságnak a közösből kell megélni. Ha keveset dolgoznak, 

kevés kenyér kerül az asztalra. Ha a közöst magukénak vallják, nem engedik meg, 

hogy a burgonyát, annak szedésekor, beletapossák, a kukoricát hiányosan szedik, és 

a major területéről engedély nélkül hordják a kukoricát, akkor többet lehet osztani. 

A múltban is a megélhetés sarkallt munkára, és most is az a helyzet. Ellenkező 

esetben a tagság lerongyolódik. […] Természetesen, a munkafegyelem az elnöknél 

kezdődik, és folytatódik a tagságnál. […] Aki nem dolgozott szorgalmasan a Tsz-ben, 

annak ne adjanak 1 kh. földet.”31 

 

A kezdetekkor a tagok a közgyűlés munkáját is akadályozták, időnként heves viták 

alakultak ki a tagság és a vezetőség között (pl. munkaegységkönyv megváltoztatása vagy 

normacsökkentés miatt), máskor a közgyűléseket a tagság passzivitása jellemezte.32 Volt rá 

alkalom, amikor a közgyűlés határozatot sem tudott hozni, a gyűlést idő előtt be kellett 

                                                 
31 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1961. január 16. 
32 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1960. június 7. 
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rekeszteni a tagok „fegyelmezetlensége” miatt:33 „kitört az elégedetlenség a tagokból. Óriási 

káosz támadt, követelték a munkaegységkönyv megváltoztatását, illetve egyes 

munkaműveletek normáinak lecsökkentését. Élesen bírálták az agronómus, és általában a 

vezetőség munkáját. Állandóan megzavarták az előadást, nagy volt a fegyelmezetlenség. 

Közgyűlés határozatot hozni nem tudott.”34 

A nem megfelelő szakmai vezetés a höveji tsz esetében is problémát okozott a közös 

gazdaság megindulásakor, így a kezdeti években már elnökcserére került sor. A tsz első 

elnökét már az alapítás után néhány hónappal, 1959 júliusában leváltják.35 1961-ben újabb 

elnököt választanak, melynek indoka az elnök mezőgazdaságban való járatlansága volt. A 

jegyzőkönyv alapján az elnök maga kérte felmondását, mivel feladatát nem tudta elvégezni, 

saját bevallása szerint a mezőgazdaságban járatlan volt. Az elnök valóban nem paraszti 

származású volt, munkás családból származott.36 

A höveji termelőszövetkezetet a kezdeti évek során nem sikerült megerősíteni, a tsz 

nagyon gyengén működött, 1961-ben a höveji termelőszövetkezet volt a leggyengébb a 

járásban.37 Ezek a problémák vezettek ahhoz, hogy a termelőszövetkezetet 1962-ben a gartai 

(kapuvári) Rábaközi Mezőgazdasági Termelőszövetkezethez csatolták, majd 1971. január 1-

jétől (a Rábaközi Tsz-szel együtt) a kapuvári Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetk ezet 

üzemegységeként működött tovább. A munkafegyelmi problémák a kapuvári 

termelőszövetkezettel való egyesülés után is megmaradtak. 

 

                                                 
33 A „fegyelmezetlenség” kifejezést a korabeli dokumentumok használják. MNL GYMSM SL XXX/258. Hövej  

Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 1959. május 19.  
34 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1959. május 19. 
35 Egészségi okokra hivatkozva mondott le az elnök. MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi 

Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 1959. július 31. 
36 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1961. május 24.; MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Kérdőív Tsz. 

vezetőségének adatairól. 
37 MNL GYMSM SL XXX. 258. Hövej Rákóczi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1961. május 24.,1961. július 5. 
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Öntésmajor és az uradalmi cseléd lét 

 

A másik választott település, Öntésmajor, szintén Győr-Moson-Sopron megyében, a 

kapuvári járásban található, Kapuvártól északra, 6 kilométernyi távolságra fekszik. Jelenleg 

körülbelül 160-an laknak a hanyi falucskában, a század közepén ez a szám 390 főre volt 

tehető.38 Öntésmajor az egykori herceg Esterházy-uradalomhoz tartozott, lakói a birtokon 

találtak munkát, a falubeliek egykor mind cselédek voltak.  

Öntésmajort – mely napjainkig a leginkább kiépített kistelepülése maradt az egykori 

hercegi majoroknak – a Hanság délkeleti részén, a Kis-Rába és a Rábca ölelésében elterülő 

földek művelésére létrehozott mintagazdaságként alapították az 1800-as években. A 

mintagazdaságban – melynek kiteljesedése báró Berg Gusztáv (kapuvári uradalom bérlője 

1864-től) nevéhez fűződik – csak válogatott cselédek dolgozhattak. A válogatás alapja a 

munkavégzés mennyisége, minősége, a szaktudás és a tisztesség volt. A major alapítása 

után több cselédgeneráció követte egymást a nyári és az őszi idénymunkákra, summásokkal 

(Zalából érkeztek) és béresekkel (Kapuvárról, Veszkényből, Babótról érkeztek) 

megerősítve.39 Az uradalomhoz óriási szántó- és erdőterület tartozott, az öntési intézőség 

1.726 kat. holdat tett ki, ebből 268 kat. hold cukorrépa volt.40  

Az utolsó cselédgeneráció összetartozása, munkamorálja, törekvő akarása 

belevésődött az utódokba is. S bár sokat és keményen kellett dolgozniuk, de munkájukat 

megbecsülték. A környékbeli falvak lakosságához viszonyítva jól és modern körülmények 

között élhettek, tarthattak állatokat és volt egy kis veteményeskertjük (fél hold föld) is:  

 

„Cselédsors volt, azért, mert azt mondták, hogy cselédek – mert volt aki lenézett 

minket –, pedig nem nézhette le a cselédeket, mert kijárt a tehéntartás, meg fél hold 

föld, meg volt a fa télire. A nagyobb gyerekek meg hónaposok voltak, azok akár a 4 

                                                 
38 Öntésmajor 1. kötet. Szerk.: Papp Márta – Kertész Éva – Halász Emma – Kiss Attila. Öntésmajor, 2005. 48. 
39 Uo. 65. 
40 Uo. 44. 
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kg zsírt is megkapták. A fiatalabb gyerekek napszámba jártak, az idősebbje meg föl 

volt véve májustól augusztusig dolgozni, hónaposnak, aztán télen megint napszámos 

lett […]. A falubeliek mind cselédek voltak, persze az idősebbje. A teheneink kijártak 

a legelőre, meg a disznóink is, volt kanászunk. Akkor még majdnem mindenkinek 

volt anyadisznója. Nem volt az olyan rossz világ, meg békébe éltünk, úgy szerette 

Öntésen mindenki a másikat.”41 

 

Lakásuk az uradalom által készített sellences házakban volt. Mindegyik lakáshoz egy 

szoba, kamra, konyha és az úgynevezett sellenc, azaz közös előtér tartozott. Készültek 4-es, 

6-os és 8-as lakások. A lakások aszerint változtak, hogy kit, hova, milyen munkára 

vezényeltek ki, osztottak be. Ott laktak, ahol a munkájuk volt.  

A kapuvári járásban a földreform végrehajtásának bizakodóan láttak neki 1945 

áprilisában:  

 

„A járás nagy része Eszterházy birtok volt föl egészen a Hanyig, ahol a módszeres 

gazdálkodás évről évre több és több mocsaras területet mentett meg a termelésnek, s 

ahol egymást érik a majorok s bennük a herceg egykori cselédei, akik most örök 

tulajdonban bírják azt a földet, amely eddig is az ő verejtékükből táplálkozott. Meg 

kell mondanunk őszintén, hogy talán éppen ez a terület lesz a földreform próbaköve, 

itt dől el, hogy az egykori cselédek a maguk erejéből, a maguk földjén képesek-e 

ugyanarra, amire képesek voltak a hercegi táblákon. Hisszük, hogy igen, és hogy 

erejüket, leleményességüket megcélozza a saját tulajdon tudata s az a kötelesség, 

amibe a magyar föld, a magyar búza kötelezi őket.”42  

 

                                                 
41 Részlet a K. J. öntési lakossal készített interjúból. In: Öntésmajor 1. kötet. i. m. 63–64. 
42 MNL GYMSM SL XVII. 501. 2. d. Sopron Megyei Földbirtokrendező Tanács iratai. A kapuvári járás 

földbirtokrendezése. 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

183 
 

Öntésen 146 igénylőt – nincstelen cselédet – juttattak földbirtokhoz, a kiosztott földek 

nagysága átlagosan 1-7 kat. hold volt. A 146 igénylő közül 57 fő 1-3 kat. hold földet, 27 fő 3-

5 kat. holdat, 62 fő pedig 5 kat. hold feletti földbirtokot kapott.43 

 S bár az öntésiek úgy emlékeznek vissza, hogy a juttatott földeknek nagyon örültek, 

hamar rádöbbentek arra, hogy maguk erejéből nem tudnak mit kezdeni a földdel:  

 

„Az oroszok nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a csodálatos gazdasággal! 

Kimérték nekünk, akinek se ökre, se szamara, neki kellett állnunk rendbe tenni a 

dolgokat. Mire belejöttünk volna, beszereztük, ami kellett, arra meg jött a tsz. Mikor 

kiosztották a földeket, azt se tudtuk, honnét vegyünk vetőmagot, mert a parasztoknál 

sem volt vastagon, na de mire a mag előjött, beszolgáltatás lett. Ki volt adva, hogy 

mennyit kell leadni, nekünk maradt is, meg nem is. Ha nem volt annyi, ami ki volt 

adva, akkor venni kellett hozzá.”44  

  

Az 1945-ös földosztást követő évek az öntésiek számára a próbálkozás évei voltak. 

Az első feladat a kapott földek megműveléséhez szükséges felszerelések beszerzése volt, 

ami nagy megpróbáltatást jelentett az egykori uradalmi cselédeknek, ennek ellenére a 

családok mégis ragaszkodtak a földhöz. A következő években a cselédlakásokat 

lebontották, az öntési családok abból építkeztek. 1949-ben hátulról kezdtek épülni, hogy 

istálló legyen az állatállománynak, aztán úgy növelték előre a házat.45 

Az önálló gazdálkodás nehézségei ellenére az öntésmajori Béke Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet csak 1959. február 13-án alakult meg. Az alapító családok száma 98, 

tagok száma 130 fő volt, vagyis egy családból helyenként többen is beléptek a tsz-be. A tsz 

összterülete alakuláskor 668 kat. hold volt, melyből a szántóterület nagysága 592 kat. holdat 

tett ki. Ebből a tagok által bevitt összterület 490 kat. hold, melyet teljes egészében 

                                                 
43 MNL GYMSM SL XVII. 518. Kapuvári Földigénylő Bizottság iratai. Jutt atottak névsora 1945. 
44 Részlet K. J. öntési lakossal készített interjúból. In: Öntésmajor 1. kötet. i. m. 67. 
45 Öntésmajor 1. kötet. i. m. 59. 
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szántóterületként használtak.46 A 130 tagból a nők száma 71 főre tehető, a nyugdíjas vagy 

járadékos tagok száma pedig 18 fő volt. A 98 család többsége, összesen 76 család 3-8 kat. 

hold földet vitt be a téeszbe, melyhez az 1945-ös földreform során jutottak. Föld nélkül 15 

család, 3 kat. hold alatti földbirtokkal pedig 5 család csatlakozott a termelőszövetkezethez. 

2 család 8 kat. holdon felüli földterülettel lépett be a tsz-be.47 A kapuvári járási tanácsülés 

1959. február 26-i jegyzőkönyve szerint Öntésen 5 család nem lépett be a tsz-be.48 

A termelőszövetkezet kezdeti működésének vizsgálatáról a jegyzőkönyvek alapján 

elmondható, hogy a „tagság munkához való hozzáállása nagy százalékban jó volt”.49 A 

közgyűléseken többször elhangzott, hogy „a dolgozók teljesítik kötelességüket, többet 

dolgozni nem tudnak”, a „tagság nagy része helyesen viszonyul a közösségi munkához”, 

„a termelőszövetkezetben jó munka folyik, ez meglátszik az eredményeken”.50 A 

termelőszövetkezet tagjainak összetartását mutatta, hogy 1961-ben a Kapuváron működő 

négy termelőszövetkezetet is legyőzve, eredményességét tekintve az öntési tsz a térségben 

első lett.51  

A tagok túlzott egyetértést azonban a vezetőség időnként aggasztónak tartotta, a 

közgyűléseken a tagoktól nagyobb aktivitást, több megnyilvánulást vártak: „hiányosság, 

hogy kevés problémát vetnek fel, pedig mindenkit érdekel a saját ügye […], a tagság egymás 

                                                 
46 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajor Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 1960. évi gazdasági 

beszámolójának munkalapjai. 
47 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajor Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 1959., 1960., 1961. évi 

gazdasági beszámolójának munkalapjai. 
48 MNL GYMSM SL Tanácsok (XXIII.), 32. 31. d. Kapuvári Járási Tanács VB. Mezőgazdasági Osztály iratai. 

Kapuvári Járási Tanács jegyzőkönyve, 1959. február 26. 
49 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajori Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Zárszámadási 

jegyzőkönyv, 1960. január 23. 
50 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajori Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Zárszámadási  

jegyzőkönyv, 1960. január 23., Közgyűlési jegyzőkönyv, 1960. szeptember 27., Közgyűlési jegyzőkönyv, 1960. 

június 8. 
51 MNL GYMSM SL XXX/290. Öntésmajor Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Közgyűlési jegyzőkönyv, 

1961. szeptember 1. 
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után felvetett ellentétes nézeteket, javalatokat egyformán megtapsolja […], a termelésről 

többet kellene közösen beszélgetnünk, hiszen az közvetlen érdekünk”.52 

A kezdeti nehézségeket a szakmai irányítás hiánya jelentette, valamint a hiányos 

munkaerő.53 A közgyűléseken többször hangzik el aggodalomként, hogy a tsz-ben kevés a 

fiatal munkaerő, így néha a nehezebb munkát is idősebb tagoknak kell elvégezniük.54 1960. 

január elseji adatok szerint a 40 év feletti tagok száma 82 fő, a tagság átlagéletkora 50 év, és 

bár „mindenki becsülettel és szorgalommal végzi munkáját, azonban az asszonyokra 

erejükön felüli munka hárul”.55 Ezek a problémák vetették fel már 1961-ben a szomszédos 

községgel, Oslival való egyesülés gondolatát.56 Az öntési tsz először Oslival egyesült, majd 

1976-ban Osli, Veszkény és Babót egyesülésével létrehozták a Tordosa-menti 

Termelőszövetkezetet. 

Öntésmajor annak ellenére, hogy története során mindig más településtől függött, 

különálló identitását jelzi a térbeli elkülönülés, lakóinak a majorgazdálkodáshoz fűződő 

kapcsolata, társadalmának tagolatlansága, vagyis az, hogy Öntésmajor eredeti lakóinak 

zöme cselédséggel kereste kenyerét. Önálló közösségtudatuk, összetartozásuk mai napig él, 

különösen az idősebb generáció tagjaiban. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajori Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Zárszámadási 

jegyzőkönyv, 1960. január 23. 
53 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajori Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Zárszámadási 

jegyzőkönyv, 1960. január 23. 
54 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajor Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Közgyűlési 

jegyzőkönyv, 1960. szeptember 27. 
55 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajor Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Jelentés a tsz vezetők 

adatairól. 
56 MNL GYMSM SL XXX. 290. Öntésmajor Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Vezetőségi értekezleti 

jegyzőkönyv, 1961. július 21. 
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Összegzés 

 

1961-ben a höveji termelőszövetkezet volt a leggyengébb a járásban, ezért 1962-ben a 

kapuvári Rábaközi Mezőgazdasági Termelőszövetkezethez csatolták, majd 1971. január 1-

jétől a kapuvári Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet üzemegységeként működött 

tovább.  

A munkafegyelmi problémák a kapuvári tsz-szel való egyesülés után is 

megmaradtak:  

 

„Az elmúlt gazdasági év eredményeit elemezve a szövetkezetnél sem a tagság 

érdekeltségében – és elsősorban ebben – sem pedig főleg a takarmány alapok 

kedvező alakulásában fejlődés nem volt tapasztalható. […] a közeli Hövej községgel 

történt egyesülés után a munkamorál nem javult és a munkaerőhiány különösen 

csúcsmunkák idején fokozottan jelentkezett.  Ennek oka részben az is, hogy az 

egyesülés után Hövej dolgozó parasztságától az osztatlan közös munkában való 

részvétel tekintetében a járási szervek többet vártak volna, és az elkövetkezendő 

gazdálkodási évben feltétlenül többet is igényelnek.”57 

 

Az öntési termelőszövetkezet tagjainak összetartását mutatta, hogy 1961-ben 

eredményességét tekintve a tsz a térségben első lett. A kezdeti nehézségeket a szakmai 

irányítás hiánya jelentette, valamint a hiányos munkaerő. 1961-ben merült fel először a 

szomszédos községgel, Oslival való egyesülés gondolata, majd 1976-ban Osli, Veszkény és 

Babót egyesülésével létrehozták a Tordosa-menti Termelőszövetkezetet. 

 

                                                 
57 MNL GYMSM SL XXX. 265. 1. d. Kapuvár Rábaközi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Zárszámadási 

jegyzőkönyv, 1964. január 23.  
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Míg Hövej egykori önálló gazdái passzivitást és ellenállást mutattak a 

termelőszövetkezettel szemben, Öntés uradalmi cselédjei megpróbáltak alkalmazkodni a 

változásokhoz. A volt uradalmi cselédeket sem a földtulajdon, sem az egyéni gazdálkodás 

nem tett paraszttá az elmúlt esztendők alatt, ezért a próbálkozások ellenére is könnyebben 

adták fel önálló gazdaságukat: „Munka volt, az volt a lényeg. […]”.58  

A termelőszövetkezeti munkaközösségek további vizsgálata során lehetséges 

kérdésfelvetés, hogy a szövetkezeti gazdaság és a háztáji gazdálkodás milyen hatással volt 

az életmódra. A vizsgálat tárgya tovább bővíthető a munkaszervezéssel, a női 

munkavállalás mértékével és fajtáival, a termelőszövetkezetek női tagjaival, dolgozóival, és 

ennek hatásával a családi szerepekre, háztartásszervezésre. 

További kutatást igényel azon kérdések megválaszolása, hogy a kollektivizá lás 

milyen változásokat eredményezett a falu társadalmában, milyen mértékű volt az 

elvándorlás, ingázás, a jövedelemszerzésnek milyen új módjai alakultak ki, és a Kapuvár 

környéki falvak foglalkozási szerkezete hogyan alakult át. 

 

 

 

                                                 
58 A szerző interjúja H. S. nyugdíjas, volt tsz taggal, 2013. április 3. 
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