
LÁSZLÓ MÁRTON

Kollektivizálás a Székelyföldön

Írásom célja a székelyföldi kollektivizálás bemutatása.1 A bevezetQben ismertetem a vizs-
gált földrajzi terület közigazgatási változásait, bemutatom a létrehozott mezQgazdasági 
egységek típusait, azok megszervezésénél használt módszereket, vázolom a romániai 
kollektivizálás korszakait, majd a székelyföldi kollektivizálás eseménytörténetét.

(Székelyföld közigazgatási változásai 1949–1962 között) A vizsgált idQszakban (1949–
1962) négy közigazgatási átszervezés történt.

1949–1950-ben még a megye–járás–község felosztás létezett, mindegyik falu önálló 
község státusszal rendelkezett. Székelyföld területén Maros, Háromszék, Udvarhely és 
Csík megyék léteztek, amelyek nevükben a régi székely székek hagyományát vitték to-
vább.

Az 1950. szeptember 8-i közigazgatási átszervezéssel megszüntették a megyéket és 
járásokat, a falvak többségének önálló község státuszát megszüntették, mert egy községi 
rangú falunak rendelték alá a környezQ falvakat. Szovjet mintára tartományokat hoztak 
létre, amelyek rajonokból álltak.2 

Székelyföld területén Sztálin (késQbb: Brassó) és Maros tartományokat alakították 
meg. Maros tartomány Gyergyó, Ludas, Régen, ErdQszentgyörgy, DicsQszentmárton és 
Marosvásárhely rajonokból állt. Sztálin (Brassó) tartomány túlnyomórészt magyarok lak-
ta rajonokból állt (Udvarhely, Csík, Rákos, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely), kivételt 
képezett Sztálin rajon a Brassó körüli falvakkal.

1952. szeptember 27-én szovjet nyomásra3 egy újabb közigazgatási átszervezéssel 
létrehozták a Magyar Autonóm Tartományt (MAT), amely Maros tartomány helyett lé-
tesült.4 Sztálin tartománytól a MAT-hoz csatolták a magyar lakosságú Csík, Udvarhely, 
Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely rajonokat. A FelsQ-Maros völgyében lévQ, több-
ségében románok lakta településekbQl létrehozták Hévíz rajont, a román többség_ 
DicsQszentmárton és Ludas rajont Sztálin, illetve Kolozs tartományhoz csatolták.5

A következQ közigazgatási átszervezés 1956. január 10-én történt, ekkor a MAT-on 
belül létrehozták Székelykeresztúr rajont, és más belsQ rajonhatárokon is módosítottak, 
de a tartomány külsQ határai csak kis mértékben módosultak.6 Az 1960. decemberi 27-i 
közigazgatási átrendezéssel Maros-Magyar Autonóm Tartományra (MMAT) nevezték át 
a tartományt, emellett nagyarányú területmódosulást is eszközöltek, aminek legfontosabb 
következménye a tartomány tömbmagyar jellegének megsz_nése.7 Brassó tartományhoz 
csatolták Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely magyar lakosságú rajonokat, a MMAT-hoz 
csatolták a román többség_ Ludas (Kolozs tartománytól) és DicsQszentmárton (Brassó 
tartománytól) rajonokat.8

Az 1968. évi közigazgatási átrendezéssel visszaállították a megyerendszert, a történeti 
Székelyföld területén Maros, Hargita és Kovászna megyéket hozták létre.

(A szocialista mezQgazdasági egységek típusai)
Kollektív gazdaság.
Alapszabályzatok.
1949. évi alapszabályzat. 1949-ben megalkották a kollektív gazdaságok elsQ minta-

alapszabályzatát.9 A tagok földterülete és fQbb munkaeszközeik közös tulajdonúvá vál-
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nak, de a tagok megtarthattak bizonyos számú háziállatot és 25-50 ár területet a család 
szükségletére, valamint az ennek megm_veléséhez szükséges mezQgazdasági eszközö-
ket.10 A kollektív-tagok földjét egy tagba kellett egyesíteni, a be nem lépett gazdálkodók-
nak ugyanolyan nagyságú, hasonló minQség_ területet kellett adni.

Minden munkafázist meghatároztak munkanormákban11, ezek meghatározását a veze-
tQtanács végezte a MezQgazdasági Minisztérium ajánlása alapján. A normákat átszámítot-
ták munkanap-egységekre, és ezek arányában osztották ki a termést és a pénzjövedelmet 
a tagoknak. 

A közgy_lés választotta az 5-7 tagú vezetQtanácsot és a 3 tagú ellenQrzQ bizottsá-
got, ennek beiktatását a rajoni Néptanács Végrehajtó Bizottsága is jóvá kellett hagyja. 
„Kulákok, spekulánsok, kizsákmányolók” nem lehettek tagjai a kollektív gazdaságoknak.

Az alapszabályzat szerint a kollektív tagjai az alapítás után 3 évvel kiléphettek a közös 
gazdaságból.

1953. évi alapszabályzat. 1953. májusában egy új kollektív gazdaság minta-alapsza-
bályzatot vezettek be, ez az elQzQnél kimunkáltabb volt.12 Kisebb lett a család használatá-
ban maradó földterület (20-30 ár), tartalékalapot létesítettek a gyengébb termés_ évekre 
(2%-a a pénzjövedelmeknek), szigorították a pénzfelhasználás feltételeit, maximálták az 
ügyvezetés költségeit (5%), segélyalapot létesítettek (a termés és jövedelem 2%-a), az 
állóalap-részesedése nem változott.

Igyekeztek ösztönzQket is beépíteni, pl. ha egy brigád a tervezett termésnél nagyobb 
terméseredményt ér el, jövedelemelosztáskor a tagjai plusz munkanapegységeket (és jö-
vedelmet) kaphattak, annyi százalékban, amennyivel túlhaladták a termést. A tervezett 
termésnél kevesebbet nyújtó brigádok esetében 10%-ig terjedQ munkanapegység-levonást 
rendelhettek el.

A RMP KB 1956. július 16–17-i plenáris ülésének határozatában ajánlásokat fogal-
maztak meg a kollektívek alapszabályzatának módosítására.13 Ajánlották egy havonkénti, 
de legalább negyedévenkénti pénzbeli elQleg bevezetését, mellékgazdaságok létesítését 
(zöldségeskertek, szárnyas-, sertés-, tejgazdaságok) azért, hogy a kollektív egész évben 
eladható terményeket állítson elQ és ajánlották a segélyalap felemelését 2-rQl 4%-ra. De 
a legnagyobb változás a tagfelvételt érintette: ajánlották az állammal szemben „lojális” 
magatartású kulákok felvételét a közös gazdaságba.

A kollektív gazdaság megalakítása. ElQször a helyi állami- és pártszervektQl (vagy a 
helyszínre küldött aktivistáktól) kipuhatolták, hogy melyik helységben alakítható köny-
nyebben közös gazdaság majd felmérték a kiválasztott helység gazdasági és demográfiai 
helyzetét, aktivistákat küldtek (egy „pártszervezQ” vezetésével), akik egy „kezdeményezQ 
bizottságot” hoztak létre. ElsQként általában a földnélküli vagy kevés földdel rendelkezQ 
földm_vesek lettek tagjai az új gazdaságnak.

Rendkívüli eredménynek számított, ha a falu legbefolyásosabb gazdáit sikerült rábírni 
hogy belépjenek a közös gazdaságba, hiszen Qk a falu véleményformálói voltak, beállásu-
kat általában a helybeliek nagy része követte. Pár nagygazdát is be kellett szervezni, mert 
csak az Q földterületeik bevonásával lehetett a kollektív alapításhoz megkövetelt föld/
munkaerQ arányt biztosítani.

A kollektív gazdaságok székházának általában egy nagy udvarral, cs_rrel rendelkezQ, 
általában kuláknak minQsített helybeli házát vették el. A családot vagy karhatalommal 
elvitték a helységbQl, vagy megfélemlítették, hogy elköltözzenek, a más településeken 
lakókat pedig lemondatták birtokukról. A megfelelQ mennyiség_ földterület és munkaerQ 
megléte esetén a szervezQk összeállítottak egy összegzést a leendQ kollektív gazdaság 
adataival és javasolták a kollektív megalakításának/felavatásának engedélyezését, amit a 
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Központi Bizottság MezQgazdasági Ügyosztálya vagy a tartományi Pártbizottság bírált el.
A kollektív gazdaság megszervezése. A tagok élQ (lovak, szarvasmarhák) és holt (sze-

kér, borona, cséplQgép) eszközeit egy ún. leltározó bizottság gy_jtötte össze. Ezeken kívül 
a következQ évi vetQmagot és a kollektív állatainak kiteleltetéséhez szükséges takarmányt 
is próbálták összegy_jteni.

A tagosításra kijelölt területrQl az egyéni gazdálkodóknak át kellett adniuk területeiket 
(alá kellett íratni velük a földcsere-jegyzQkönyvet), helyette távolabbi, általában gyengébb 
minQség_ földterületeket kaptak. Mivel a földcsere-jegyzQkönyvek aláíratása állandó ne-
hézségekbe ütközött, a hatalom jogszabályi úton rendezte ezt a problémát: a 151/1950-ös 
MTH szerint földcserére akkor is sor került, ha csak az egyik fél egyezett bele!

Adminisztratív intézkedés volt a kollektív gazdaságok minta-alapszabályzatának fel-
dolgozása majd aláíratása a kollektív tagságával. Még el kellett fogadtatni a munkanor-
mákat majd a munka-minimumot (egy év alatt egy család minimum hány munkanapegy-
séget dolgozik a közös gazdaságban – a felettes szervek évi minimum 80, a kollektívben 
végzett munkanapot próbáltak elfogadtatni).

A kollektív kádereinek (brigádosok, traktoristák, mezQQrök, raktárosok) általában párt-
h_ embereket választottak, tekintet nélkül a hozzáértésre vagy a szorgalomra, ami folya-
matos problémákat és károkat okozott.

TOZ típusú mezQgazdasági társulás/társas gazdaság.
A RMP KB 1951. szeptember 18-i határozatában hirdették meg a TOZ típusú mezQgaz-

dasági társulások létrehozását14, és 1952. január 25-én közölték a minta-alapszabályzatát.15 
(KésQbb ezeket mezQgazdasági társulásokká, majd társas gazdaságokká nevezték át.) 
Ezekben a termQterület és a m_veléséhez szükséges mezQgazdasági eszközök és igásál- termQterület és a m_veléséhez szükséges mezQgazdasági eszközök és igásál-
latok a gazdák tulajdonában maradtak és be lehetett állni a földterület csak egy részével 
is. A tagok földterületeit tagosították, a legfontosabb munkálatokat közösen végezték, a 
termést a tulajdonosok földterületeinek arányában osztották szét. Itt is munkaterv és ter-
melési terv alapján m_velték a földet, a társulás nem oszlott fel a mezQgazdasági év végén 
és lehetQség volt közös (osztatlan) alap létrehozására is.

A társulás – alapszabályzatban is kimondott – célja a kollektív gazdasággá való át-
alakulás volt. Mivel nem volt sem területi-, sem létszám alsó határ, akár 4-5 családdal is 
alakítottak mezQgazdasági társulásokat.

Járadékos mezQgazdasági termelQszövetkezet. Ezt a szervezési formát a RMP KV 
1956. július 16–17-i plenáris ülésének határozatában ajánlották, és 1965 Qszén dolgozták 
ki ennek minta-alapszabályzatát.16 Eszerint a tagok teljes földterületüket a szövetkezetbe 
hozták, de az megmaradt a gazdálkodó tulajdonában: a szövetkezet csak használati joggal 
rendelkezett felette.

A földterületet ugyanúgy (cserével) tagosították mint a kollektív gazdaságok, a tagok 
ugyanúgy 20-30 árt tarthattak meg személyes használatra, és a mezQgazdasági eszközök 
és igásállatok is közös tulajdonba kerültek.

A leglényegesebb különbség a jövedelemelosztásban volt: azt a munkanapegységekbQl 
(75%) és a földterület nagyságának arányában – járadékként – (25%) számították ki. A 
munkaképes tagok – ha nem végeznek el egy minimális mennyiség_ munkanap-egységet 
– nem részesültek a földjáradékban.

Egyszer_ társulások. Azokat a társulásokat, amelyek nem követték mindenben a me-
zQgazdasági társulások alapszabályzatát (pl. nem volt osztatlan alapjuk, nem dolgozták 
meg együtt a földeket, stb.), „egyszer_ társulásoknak” tekintették.17 Ezek többfélék lehet-
tek, a MAT-ban az ipari növények termesztésére szakosodott társulások ismertek – ezek 
általában kényszertársulások voltak: a kötelezQ vetéstervben a gazdákat ipari növények 
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termesztésére kötelezték, és az egyszer_ társulás keretében a gazdák egy összefüggQ táb-
lában termesztették a kijelölt növényt.

(A kollektivizálás módszerei) A beszervezés során három típusú módszert alkalmaztak.
ÖsztönzQ módszerek.
Földosztás. Azok a földm_velQk, akik nem rendelkeztek földterülettel és addig nap-

számosként vagy szolgaként dolgoztak, ha beléptek a kollektív gazdaságba, egy fél ha 
földterületet kaptak használatba.

Adócsökkentés. A kollektív gazdaságba való belépéssel a gazdálkodók mentesültek a 
beszolgáltatási kvóták és a mezQgazdasági adó alól, ami sok család számára szabadulást 
jelentett a nyomasztó gazdasági terhek alól.

Jogi-adminisztratív nyomásgyakorló módszerek.
Kényszermunka. A korabeli törvények szerint minden család köteles volt közmunkát 

végezni, ezt a helyi államigazgatási szervek arra használták fel, hogy teljesíthetetlen ha-
táridQre nehéz fizikai munkát rójanak ki az ellenálló gazdákra.

MunkahelyrQl való eltávolítás. Az állami munkahelyeken dolgozókat fenyegették ez-
zel.

Rokonok meggyQzésére kényszerítés. Azokat az állami alkalmazottakat, akiknek kollek-
tivizálandó helységekben laktak a rokonaik, elküldték, hogy írassák be a hozzátartozóikat 
a közös gazdaságba.

Kilakoltatással való fenyegetés. FQleg azokban a helységekben alkalmazták, ahol a má-
sodik világháború végén elmenekült szász lakosok helyett mások telepedtek meg.

Bírósági eljárással való fenyegetés. Különféle ürügyekkel (pl. gazdasági szabotázs) 
az ellenálló gazdákat perbe fogták, ahol pénzbírságtól a börtönig terjedtek a büntetések.

ErQszakos módszerek (fizikai és pszichikai erQszak).
Kivégzés. Ez a pár esetben alkalmazott módszer volt a leghatásosabb, a megfélemlített 

helybeliek pár nap alatt tömegesen iratkoztak be a kollektív gazdaságba.
Fizikai bántalmazás. Néhány gazdát a Milíciára vagy a Securitatéra vittek, ahol verték 

Qket, kutyákat uszítottak rájuk, hogy aláírják a belépési nyilatkozatot. Aláírás után haza-
engedték Qket, és utasították, hogy elmeséljék, mi történt velük.

Aláírásra kényszerítés a Milícia segítségével. Az ellenálló gazdákat fegyverrel kény-
szerítették, hogy a helyi Néptanács vagy Milícia székházába jöjjenek, aláírni a belépési 
nyilatkozatot.

Elzárás/bezárás. Egyes helységekben bezárták a kollektivizálásnak ellenálló gazdákat 
a helyi Milícia vagy Néptanács pincéjébe élelem és víz nélkül.

MeggyQzés beszélgetésekkel. Elméletileg a gazdálkodókat egyéni beszélgetésekkel kel-
let volna meggyQzni a beiratkozásról. Ezt kifordítva a pártaktivisták este jöttek a gazdák-
hoz és késQig ültek ott, és ezt többször megismételték, remélve, hogy a kifárasztott gazda 
aláírja a belépési nyilatkozatot.

Alkuhelyzetek. A kollektivizálás utolsó szakaszában két esetben van tudomásunk 
alkuhelyzetrQl. Egyik esetben egy nagyernyei nagygazda – látva hogy elkerülhetetlen a 
közös gazdaságba való beállás – leányának városi munkahely kieszközléséhez kötötte a 
belépési nyilatkozat aláírását. A pártszervezQ személyes kapcsolatai révén kerített mun-
kahelyet, a gazda pedig, aki méltányolta kérése teljesítését – éveken keresztül a gazdaság 
egyik legmegbízhatóbb munkatársa lett.

A másik ismert esetben a gerendkeresztúri és más helységbeli kollektív gazdaságok ve-
zetQtanácsa megengedte, hogy az kollektív gazdaság tagok egyéni gazdaságaiban gyenge 
teheneiket kicseréljék a kollektív gazdaság jobb minQség_ teheneivel.
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(A romániai kollektivizálás eseménytörténete) A romániai kollektivizálás három nagy idQ-
szakra osztható, úgymint az 1949–1953; 1953–1955, 1956–1962 közötti évekre.

1949–1953. A kollektivizálás elsQ idQszaka 1949. március 3–5-tQl, a Román Munkáspárt 
kollektivizálást meghirdetQ plenáris ülésétQl kezdQdik, és négy szakaszra osztható.18

1949. március 3. – 1950. június. Az elsQ szakasz jellemzQje, hogy viszonylag erQ-
szakmentesen törekedtek a kollektív gazdaságok megalakítására, bizonyos gazdasági 
feltételek elérésére törekedve (minimum 3 ha/család).19 Az óvatosság és a gazdálkodók 
ellenállása miatt azonban kevés közös gazdaság alakult, emiatt a kollektivizálásért felelQs 
Ana Paukert egyre több kritika érte.20

1950-ben szovjet tanácsadókkal közösen kidolgozták Románia elsQ ötéves fejlesztési 
tervét, amely szerint 1955-re Románia termQterülete 70 százalékának a kollektív gazda-
ságok tulajdonában kellett lennie. E cél csak úgy lehetett volna elérni, ha már 1950-ben 
1000 új gazdaságot létesítenek. Ana Pauker ellenszegült ennek, tudva, hogy az ilyen rövid 
idQn belül csak erQszak alkalmazásával érhetQ el.

A KB többi vezetQjének, elsQsorban Gheorghe Gheorghiu Dej-nek így kapóra jött, 
hogy 1950. június közepén Ana Pauker egészségi okokból távozott az országból, és helyé-
re Dej bizalmi emberét, a tömeges és felülrQl irányított kollektivizálást sürgetQ Alexandru 
Moghioroş-t (Mogyorós Sándort) nevezték ki a MezQgazdasági Bizottság élére. P 1950. 
június közepén egy bukaresti pártgy_lésen közölte, hogy szeptemberig országosan körül-
belül 1000 új kollektív gazdaságot kell alakítani, és felszólította a megyei párttitkárokat 
ennek végrehajtására.21

1950. június – 1950. szeptember. EttQl az idQponttól új szakaszról beszélhetünk, mert 
a megyei párttitkárok a gyors és tömeges kollektivizálás érdekében erQszakhoz folya-
modtak.

A RendQrség és a Milicia is bekapcsolódott a kollektivizálásba, megfélemlítve vagy rá-
kényszerítve az embereket, hogy belépjenek a közös gazdaságba.22 A hatósági erQszak miatt 
az ország különbözQ vidékein ellenállási gócok alakultak ki23, nyár végére nyilvánvalóvá 
vált az erQszakos kollektivizálás tarthatatlansága, ezért a kollektivizálást Qsszel leállították.24

1950. szeptember – 1952. június. A harmadik szakaszban az erQszakos kollektivizálás 
nyomán keletkezett problémákat próbálták megoldani, illetve a létrejött kollektív gazda-
ságokat megszilárdítani. Ana Pauker visszatérte után, 1950 Qszén leállította a kollektivi-
zálást, és igyekezett megszüntetni a törvénytelenségeket.25

Az irányváltást a nyilvánosság számára a különbözQ párthatározatok jelezték, ezek 
közül a RMP KB 1951. szeptember 18-i határozata elismerte, hogy erQszakos módszere-
ket alkalmaztak a kollektivizálás folyamán („különösen a volt Háromszék, Kis-KüküllQ, 
Fehér, Vîlcea, Argeş megyékben”).26 A határozat javasolta, hogy létesítsenek TOZ-típusú 
mezQgazdasági társulásokat.

Ana Pauker intézkedései miatt a romániai kollektivizálás annyira lelassult, hogy 1952 
elején az összes kelet-európai kommunista állam közül Romániában volt a legkisebb a 
kollektívek tulajdonában levQ föld mennyisége.27

A pártvezetésen belüli harcban Ana Pauker teret vesztett Gheorghe Gheorghiu Dej-zsel 
szemben. Ana Pauker kizárása a pártból (a KB 1952. május 27–29-i ülésén) a kollektivi-
zálásban is új szakasz kezdetét jelentette.28

1952. június – 1953. augusztus. A kollektivizálásban, bár már nem az 1950 nyarán ta-
pasztalt mértékben, de visszatért az erQszak alkalmazása.

1953. augusztus – 1955. december. Sztálin halálát követQen az új szovjet vezetés az 
erQforrások nagyobb részét csoportosította át a fogyasztási cikkek elQállítására. A moszk-
vai irányváltáshoz igazodva Romániában a RMP KB 1953. augusztus 19–20-i ülésén 
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jelentették be az új gazdaságpolitikai fordulatot. Elismerték, hogy a kollektív gazdaságok 
nem kaptak elégséges támogatást, illetve hogy m_ködési hiányosságaik vannak, emiatt 
kis terméseredményeket értek el. A határozat hatására lelassult a kollektivizálás.29 Két év 
alatt az országban csupán 155 új kollektívet létesítettek.30 EbbQl az idQszakból erQszakos 
módszerek alkalmazásáról sincsenek adataink.

1955. december – 1962. A romániai kollektivizálás harmadik – utolsó – szakasza a 
RMP II. kongresszusával kezdQdött. Az 1955. december 23–28-án tartott kongresszuson 
a szovjet irányváltást követve egy újabb gazdaságpolitikai fordulatról döntöttek.

A mezQgazdaság tekintetében megállapították, hogy az nem növekszik a feltételeknek 
megfelelQen, ennek okát a falusi kisárutermelés túlsúlyában és a mezQgazdaság szocialis-
ta szektorának alacsony növekedésében látták, ezért tervbe vették, hogy 1960-ig a mezQ-
gazdasági termelés kb. 60-70%-át a mezQgazdaság szocialista egységei adják.31

A GalaYi tartományban történt „kísérleti” kollektivizálást követQen a RMP KB 
1956. július 16–17-i plenáris ülésén újra szorgalmazták a kollektivizálás gyorsítását.32 
Javasolták egy új típusú mezQgazdasági szervezet, a járadékos mezQgazdasági termelQ 
szövetkezetek létrehozását.33

Az 1956 Qszi magyarországi események a kollektivizálás újbóli visszafogását ered-
ményezték, de már az év végi, 1956. december 27–19-i plenáris ülésen a kollektivizálás 
további folytatásáról döntöttek.34

A RMP KB 1958. november 26–28-i plenáris ülésén Gh. Dej pártfQtitkár a kollektivizálás 
továbbfolytatását, az állami gazdaságok és a kollektívek gépesítési fokának növelését t_zte ki 
célul.35

1960. június 20–25-én, a RMP III. kongresszusán, Gh. Dej ismertette az ötéves (1956–
1960) terv eredményeit: úgy értékelte, hogy a mezQgazdaságban a terület és árutermelés 
szempontjából már 1959 végén túlsúlyba került a szocialista szektor.36 Szavai szerint „nagy 
vonalakban befejeztük a mezQgazdaság szövetkezetesítését”, így állásfoglalása után várható 
volt, hogy a fQ hangsúly a mezQgazdasági társulások kollektívekké alakítására tevQdik. Dej 
még arra is kitért, hogy „az utóbbi években […] a kis kollektív gazdaságok nagyobb gazda-
ságokba egyesülnek”, várható volt tehát a kollektív gazdaságok összevonása is.

A RMP KB 1961. június 30. – július 1-ji plenáris ülésén szintén a kollektivizálás to-
vábbi folytatásáról értekeztek.37 Gh. Gh. Dej értékelése szerint a III. pártkongresszus óta 
tömegessé vált a mezQgazdasági társulások kollektív gazdaságokká alakulása is, így do-
mináns formává váltak a kollektív gazdaságok.38 Dej áttekintése szerint ekkor az ország 
mezQgazdasági termQterületének majdnem teljes egésze a szocialista szektorban van, és 
a hátralévQ idQszak fQ feladata a mezQgazdasági társulások kollektívekké alakítása volt. 
Erre alapozva Dej kijelentette, lehetséges a kollektivizálás befejezése a kit_zött év, 1965 
elQtt. Jelentése végén Dej kijelölte a követendQ célokat: a kollektivizálás felgyorsítását és 
a kis területtel rendelkezQ kollektív gazdaságok összeolvasztását.39

Valószín_leg a román pártdelegáció 1961. július 31. – augusztus 12. közötti szovjet-
unióbeli útjával hozható kapcsolatba a kollektivizálás erQszakos formáinak a gyakoribbá 
válása az ezt követQ idQszakban.40

A kollektivizálás – szimbolikus – befejezése a Nagy Nemzetgy_lés 1962. április 27-i, 
ünnepi nagygy_lésén történt.41

(A szövetkezetesítés eseménytörténete a Székelyföldön)
1949. március – 1950. június. Lassú kollektivizálás. Az idQszakra az óvatosság és az 

ösztönzQ módszerek használata volt a jellemzQ, amivel csak minimális eredményeket ér-
tek el: fQként a nincstelen és szegény földm_ves réteget sikerült bevonni gazdaságokba, 
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majd, hogy meglegyen az elQírt 3 ha föld/család arány, pár nagygazdát is beerQltettek. Az 
idQszakban Csík és Udvarhely megyékben nem alakítottak meg egyetlen kollektív gazda-
ságot sem, bár szervezés folyt.

Maros megye. 1949–1950 júniusa között Maros megyében is többnyire az ösztönzQ 
módszerek használata volt a jellemzQ, ezzel 1950. júniusáig csupán négy kollektív gaz-
daságot sikerült létesíteni. Presztízsokokból az elsQ Maros megyei kollektív gazdaságot 
Ákosfalván (1950. márciusban avatták fel) létesítették, mert ott a második világháború 
idQszakában internálótábor m_ködött, ahová az akkor illegalitásban lévQ kommunista párt 
tagjait és szimpatizánsait zárták.

Háromszék megye. A megye elsQ kollektív gazdaságát Torján (Kézdivásárhelyi járás) 
hozták létre, amelyet 1949. augusztus 14-én avattak fel. A téli agitációs munka nyomán 
zsarolással, 62 család részvételével 1950. május 28-án felavatták fel az angyalosi kollek-
tív gazdaságot.42

1950. június. – 1950. szeptember közepe. ErQszakos kollektivizálás. Az 1950. júniu-0. júniu-. júniu-
sa-szeptembere közötti idQszakban az adminisztratív nyomásgyakorlás és az erQszakos 
módszereket különféle módozatait alkalmazták Maros és Háromszék megyékben. Csík és 
Udvarhely megyékben egyelQre csak a kollektív székházához szükséges birtokelkobzá-
sokról vannak írásos adataink, valószín_leg itt is alkalmaztak nyomásgyakorló módsze-
reket, de csak kisebb mértékben.

Maros megye. Az itt alkalmazott erQszakos módszereket közül a kulákgyilkosságok 
voltak a legismertebbek. A kollektivizálással kapcsolatos megfélemlítésért végezték ki 
1950 augusztusában Udvarfalván Nagy László, Vadadon Kiss István43, MezQszilváson 
Grindeanu Ioan44, Marosorosziban L<luY Remus kulák minQsítés_ gazdákat. Nem volt 
elég a félelmet elQidézni, azt szét is kellett teríteni azt a vidéki társadalomban: a kol-
lektivizálandó helységekbQl pár ellenálló gazdát a Miliciára vagy a Securitatéra vittek, 
ahol megfélemlítéssel vagy fizikai erQszakkal rákényszeríttették Qket a belépésre, majd 
hazaengedték Qket, néhány esetben utasítva is Qket, hogy elmeséljék a velük történteket. 
A két hónapi szervezQmunka eredményeképp a Maros megyében 33 kollektív gazdaságot 
alakítottak 1950. szeptember végéig.

Háromszék megye. Az 1949. március 3–5-i határozat után egy nem pontosított idQpont-
ban két küldött érkezett BukarestbQl, akik Tóth Géza megyei párttitkárral együtt elmentek 
Lécfalvára (?), ahol – Tóth Géza nyilatkozata szerint – bemutatták egy kollektív gazdaság 
megszervezésének módját, ennek lényege hogy „a parasztokat rövidre kell fogni” és „nem 
szabad utánuk engedni, mert máskülönben soha nem iratkoznak be a kollektív gazda-
ságba”. Tóth a továbbiakban ezeket a módszereket használta fel a szervezésben. A helyi 
párt-alapszervezettel közölték, hogy a kollektív gazdaságok megszervezése párthatározat, 
és okvetlenül végre kell hajtani.

Az angyalosi kollektív gazdaság felavatása (1950. május 28.) után kezdtek kényszerítQ 
módszereket alkalmazni, ugyanis ezután a megyei pártbüró csak az eredményeket értékel-
te ki, a hibákat nem, úgyhogy a visszaélések elhallgatása bevett szokássá vált.45

A megyei pártbizottság bürójában eldöntötték, hogy Kézdilemhényben is kell kollek-
tív gazdaságot szervezni, mert Luka László (akkori KB-tag és pénzügyminiszter) onnan 
származott, és azt remélték, ha itt létre tudnak hozni egy kollektív gazdaságot, máshol 
is könnyebb lesz a szervezés. Az 1950. április–májusában végzett szervezés ellenállásba 
ütközött, de végül 1950. június 11-én felavatták a kollektív gazdaságot.46

Június elsQ felében Tóth Géza megyei párttitkár egy három hónapos kollektivizálási 
tervet készített, 1950. június–augusztus között három közös gazdaságot szándékoztak a 
megyében megalakítani. De ekkor érkezett vissza BukarestbQl Nagy Mihály, Háromszék 
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megye pártbizottságának titkára és azt mondta, hogy ez túl kevés, mert Csík megye 20, 
Udvarhely megye 24 és Maros megye 30 kollektív gazdaság megalakítását tervezi.

Ezt követQen Nagy Mihály javaslatára nyolc, majd 15 új kollektív gazdaság meg-
alakítását vették tervbe. Tóth ezt követQen telefonon beszélt a KB MezQgazdasági 
Ügyosztályának egy tagjával, akitQl megkérdezte, hogy a kollektív gazdaságok szervezé-
sénél a mennyiségre, vagy a minQségre helyezzék a hangsúlyt, a válasz: mindkettQre. Ezt 
úgy értelmezte Tóth, hogy csak nagy létszámú kollektív gazdaságokat szabad alakítani. 
Így beindult egy erQszakos kollektivizálás, július-augusztusban a megyében 21 kollektív 
gazdaságot alakítottak, és további háromból gy_jtötték össze az belépési aláírásokat.47

Csík megye. Nincs elegendQ adatunk a kollektivizálás korai szakaszáról, hét helység-
ben 11 családfQtQl vették el birtokaikat, akik családjaikkal elhagyták a községet. 1950. 
augusztus végéig tíz helységben avattak fel kollektív gazdaságot, azokban a helységek-
ben, ahol vagyonelkobzásra került sor.

Udvarhely megye. Hat helységbQl kilenc család vagyonát vették el, a volt tulajdonosok 
a megfélemlítések hatására elhagyták a helységeket. Augusztus végéig 13 helységben 
alakítottak kollektív gazdaságot.

A székely megyékben 1950. október 17-ig végrehajtott birtokelkobzások

Megye
Bírósági
eljárással

Bírósági
eljárás nélkül

Házfoglalás
Helységből 

eltávozott vagyo-
nát lefoglalták

Megmozdulás 
nyomán 

elkobozták

Háromszék 24 - - 2 37

Csík 2 9 - 1

Udvarhely 1 10

Maros 29 9 5 9

Összesen 56 28 5 12 37

DANIC, CC al PCR, SecYia Agrar< 65/1950 f. 255296

1950. szeptember közepevége. Kollektivizálásellenes megmozdulások. A meg-
mozdulások általában kollektív-ellenes tömegtüntetéssel kezdQdtek, majd vagy 
aláírásgy_jtéssel folytatódtak, amit küldöttségekkel állami vagy pártszervekhez jut-
tattak. Más esetekben a tömeg megrohanta a községházát, megsemmísitették a bei-
ratkozási íveket, elkergették vagy -verték a pártszervezQket, el_zték az államhatalom 
helyi képviselQit.

Megmozdulások a volt Háromszék megye területén (Kézdivásárhely és 
Sepsiszentgyörgy rajonok). Az erQszak hatására megmozdulások robbantak ki, hogy 
hol és mikor, arról eltérQ adatokkal rendelkezünk. Megmozdulásokról vannak adataink 
augusztus 18/27, szeptember 7 körül is, de zömmel 1950. szeptember 17-én törtek ki, 
és 8-12 helységet fogtak át. 

Válaszul a hatalom 1950. szeptember 22-én vagy 28-án a megmozdulásban részt vett 
helységekbQl több családot letartóztatott és elvitt, egy részüket a Román Alföldre depor-
tálták. Sepsigidófalván a falubeliek megpróbálták megakadályozni a családok elhurcolá-
sát, ennek során a Securitate két helybelit, Zsigmond Andrást és Jancsó Vilmost lelQtt.
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A volt Háromszék megyei megmozdulások nyomán elhurcolt családok száma

Helység
Elhurcolt családok száma

1950. szept. 28-án48

Elhurcolt családok száma, nem
ismert időpontban49

Sepsigidófalva 6 5 (23 személy)

Angyalos 7 3 (11 személy)

Maksa 6 9 (20 személy)

Lécfalva 8 8 (23 személy)

Kézdimárkosfalva 3 1 (4 személy)

Kézdihatolyka 4 2 (6 személy)

Zalánpataka - 3 (7 személy)

Dálnok - 3-4 (15-18 személy)

Sepsiszentgyörgy - 1 (4 személy)

Komolló - 1 (3 személy)

Sepsiárkos - 1 (2 személy)

Sz. petőfalva - 6 (20 személy)

Összesen 34 43-44 (138-141 személy)

Forrás: SJAN Mureş, I.J.M.I. Mureş, Dir. Reg. M.A.I.M.A.M. 1558, f. 913.

Megmozdulások a volt KisKüküllQ megye Maros tartományhoz került területein 
(Ludas rajon). 1950. szeptember közepén a radnóti, majd a környezQ három kollektív 
gazdaságban törtek ki megmozdulások, nincsenek adataink a megtorlások mértékérQl.

1950. november – 1951 tavasza. Stagnálás és rejtett ellenállás. 1950 Qszén és telén 
megkezdQdött a kollektív gazdaságok alakításakor tapasztalt törvénytelenségek és erQ-
szakoskodások kivizsgálása. Az irányváltozást jelezte, hogy október közepén kivizsgál-
ták a tartományban megalakításra javasolt kollektív gazdaságokat, de egyik esetben sem 
hagyták ezt jóvá.

Az enyhülés másik jele a pártkollégiumok létrehozása volt, melyek feladatául t_zték a 
párttagok visszaéléseinek kivizsgálását, ezt Maros tartományban a 1950 szeptemberében 
hozták létre.

1950. november 5-én egy bizottság felülvizsgálta a Maros tartományi kollektív gazda-
ságok földterületeinek tagosítását és komoly visszásságokat tártak fel.50 Kiderült, hogy 21 
kollektív gazdaságban azoknak gazdálkodóknak egy része, akik nem álltak be a közösbe, 
gyengébb minQség_ és kisebb csereföldet kaptak, mint amit a kollektív területébe tagosí-
tottak. Az elégedetlen földm_velQk sok helyütt nem vették át a csereföldet. Az ellenállás 
nagyságára jellemzQ, hogy Csiba-Káposztásszentmiklóson 155 személy nem írta alá a 
földcsere-jegyzQkönyvet. A kulákoknak minQsítettek gyengébb minQség_ földeket kaptak.

A megmozdulások – a nyílt ellenállás – leküzdésével a gazdák a rejtett ellenállás 
különféle eszközeivel éltek. Ennek lényege, hogy a kollektív gazdaság tagok – habár a 
belépési nyilatkozatot aláírták, de a kollektív gazdaság létrehozását megelQzQ gyakorlati 
lépéseket igyekeztek elszabotálni, amire többféle lehetQség adódott: állatok beadásának 
késleltetése, takarmány beadásának megtagadása, földterületek eltitkolása, vetQmag és a 
mezQgazdasági eszközök be nem adása, lopás. De a leghatékonyabb forma a munkameg-
tagadás lett, amely egyre nagyobb méreteket öltött1951 elején.
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1951. tavasz – 1952. június. Munkakimaradás és újjászervezés. 1951. Tavaszán hat, 
Marosvásárhely környéki kollektív gazdaságban nagyarányú munkakimaradásokra került 
sor. Három gazdaság esetében a tartományi vezetés személycseréket, kizárásokat alkal-
mazott, de a másik három, problémásabb gazdaság (kerelQi, kincsesi, királyfalvi) eseté-
ben az „újjászervezést” alkalmazták: akik amúgy sem dolgoztak, kiléphettek a közösbQl 
és visszakapták földjüket, állataikat (de akárcsak a többi egyéni gazdálkodó, vetéstervet 
kaptak és beszolgáltatási kötelezettségük volt az állammal szemben). A kollektív gazda-
ság teljes megsz_nését viszont sehol nem engedték. A királyfalvi gazdaságban a tagok 
nagyrésze újra munkába állt, a kincsesiben a beavatkozás csak felerQsítette a bomlási 
folyamatot, amit már csak külsQ beavatkozás (külsQ munkaerQ) tartott m_ködésben. A 
kerelQi újjászervezés sikertelennek bizonyult, legnagyobb „eredménye” abban állt, hogy 
precedenst teremtett. Az újjászervezés hírére a környezQ rajonok erQszakkal létesített 
vagy problémás kollektív gazdaságaiban lassú bomlási folyamat indult meg.

1951. július–augusztus. Újabb válság. Ezt az idQszakot a kollektív gazdaságok helyze-
tének fokozatos – a tömeges munkakimaradás miatti – újbóli romlása jellemezte, ráadásul 
mindez a kritikus – a termésbetakarítás – idQszakában történt meg. A legáltalánosabb a 
munkakimaradás, majd a lopás volt, amely néhány esetben a teljes felbomlás állapotához 
vezetett: széthordták a kollektív vagyonát. Néha ez „legális” ellenállással párosult, azaz 
a törvényes formaságokat betartva, kérték, kérvényezték a kollektív feloszlatásának en-
gedélyezését. Ezek közül azoknak az akcióknak volt a legnagyobb visszhangja, amelyek 
során Bukarestbe vitték a feloszlatást kérQ kérvényeket.

Az újabb ellenállási hullámnak már gazdasági oka is volt. Az ellenállás azért ekkor 
erQsödött meg, mert az elQlegosztáskor és a mezQgazdasági adók és kötelezQ beszolgál-
tatások beadásánál nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéni gazdálkodás eredményesebb, a 
kollektív tagok becsapva érezték magukat, az ígért bQség helyett a kollektív gazdaságok 
gyenge eredményeket mutattak fel.

Július végén – augusztus elején három újabb gazdaságban voltak munkakimaradások, 
augusztus végére ez már tíz gazdaságot fogott át.

1951. augusztus 30. – szeptember 26. Váltságkezelési kísérlet. Látva, hogy nem sikerül 
javítani a helyzeten, a Maros tartományi pártbizottság vezetQsége augusztus 27–28-án51, 
vagy szeptember közepén elutazott Bukarestbe.52 Itt a KB kiértékelte a tartományi párt-
bizottság munkáját, majd tervet készítettek a hét legrosszabb helyzet_ kollektív újjászer-
vezésérQl.53

Visszatértük után alkalmazni kezdték a tervet: hét gazdaságban szeptember 18-án és 
22-én megpróbálkoztak az újjászervezéssel, de ezek kudarcba fulladtak, a gazdák a ki-
lépésük engedélyezését követelték, vagy már a termést és a beadott eszközeiket hordták 
haza a tagok.

1951. szeptember 18-án megjelent a KB határozata a „Kollektív gazdaságok létesíté-
se és a mezQgazdasági társulások terén végzett munkáról”, amiben elítélték a kollektív 
gazdaságok erQszakos szervezését, külön említve a volt Kis-KüküllQ és Háromszék me-
gyéket is, mint negatív példa.54 A határozat hatására egyes helységekben (pl. HavadtQn), 
ahol kollektív gazdaságot próbáltak szervezni, a gazdák kérték, hogy töröljék Qket a be-
iratkozottak közül.55 

Egyértelm_en bebizonyosodott, hogy az újjászervezés modellje nem alkalmazható, 
mert a kollektív gazdaságok majdnem teljes megsz_nésével jár. Több újjászervezQ gy_lést 
már nem tartottak. De ekkorra már elterjedt ezek híre, és megerQsítette a kollektív gazda-
ságokkal szembeni ellenállást, amely tömegessé vált, mintegy 32-33 gazdaságot érintett.56 
Szervezett, látványos és merész akciókra került sor fQleg az egymáshoz közel fekvQ Alsó-
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Nyárádmenti kollektív gazdaságokban, például 1951. szeptember 24-én a tartományköz-
pont Marosvásárhelyen a rajoni Néptanács székháza elQtt a csiba-káposztásszentmiklósi 
kollektív küldötteként 38 nQ tüntetett a kollektivizálás ellen.

1951. szeptember. VezetQcserék.
Az 1951. szeptember 26-i tartományi ülésen a jelenlévQ magas rangú pártvezetQk 

(több KB-tag és maga a mezQgazdasági miniszter is részt vett) leváltották Maros tarto-
mány elsQ titkárát, Nagy Mihályt és a mezQgazdasági ügyekért felelQs titkárt, D<nescu 
Petrut, a kollektív gazdaságok helyzetének „elkezelése” miatt, majd kijelölték tehát az új 
irányvonalat: az újjászervezések leállítását, a kilépések megakadályozását, a hangadók 
megbüntetését.

A kialakult helyzet kezelése – 1951. október–december. A helyzet normalizálására a 
teljes bevethetQ pártapparátust mozgósították, a tartományi pártbüró tagjait, a tartomá-
nyi és a rajoni aktivistákat, a 6 hónapos pártiskola aktivistáit. A legnehezebb helyzet_ 
kollektív gazdaságokba a Központi Bizottságtól érkeztek aktivisták. Éjszakai szolgálatot 
is szerveztek a sürgQs hírek fogadására. Négy, a legnehezebb helyzet_nek ítélt kollektív 
gazdaságban maga a mezQgazdasági miniszter tartott nagygy_léseket.57

A helyzet stabilizálása hosszú idQt vett igénybe. Különféle módszerekkel próbálták 
helyreállítani a kollektív gazdaságok m_ködQképességét: kollektíven belüli egyéni gaz-
dálkodás ideiglenes engedélyezése, elQlegosztás, propaganda-intézkedések, a kollektív 
vezetQségének leváltása, kizárások a kollektív gazdaságból, külsQ munkaerQ alkalmazása, 
más munkahelyen dolgozó kollektív tagok hazahívása, munkára kötelezés a Néptanács 
segítségével.

1952-ben újra lendületet vett a kollektivizálás, de nincsenek részletesebb adataink a 
folyamatról.

1953–1955. Stagnálás.
1953 elsQ harmadában a tartományban négy új kollektív gazdaságot és három mezQ-

gazdasági társulást avattak fel.58 A RMP KB utasításai nyomán 1953 februárjában leellen-
Qrizték a tartomány összes (107) kollektív gazdaságát: vizsgálták a minta-alapszabályza-
tok betartását59 és a tagságot állandó brigádokba szervezték.

A KB utasítására a MAT pártbizottsága 1953. február 13-i ülésén feldolgozták a KB 
körlevelét a Bukarest és Bihar tartományban történt „visszaélésekrQl”, majd a rajonokban 
tartott „feldolgozó” gy_léseken kiderültek helyi szinten elkövetett visszaélések – amit 
követQen helyszíni kivizsgálásokat tartottak.60 1953. február 13-án a KB egy átiratot is 
küldött a tartományi pártbizottsághoz a Régen rajonban a kollektivizálás során történt ki-
hágások ügyében (27211/2928), és ennek nyomán egy ellenQrzést hajtottak végre ebben a 
rajonban, amely megállapította, hogy Görgényszentimre, Dedrádszéplak és Kozmatelke 
községekben az 1952. évi szervezések folyamán adminisztratív-nyomásgyakorló mód-
szereket használtak. 

A KB utasítása, és a februári ellenQrzés nyomán a hangsúly az új gazdaságok meg-
alakításáról a meglévQk megerQsítésére helyezQdött át.

1953-ban egy új ellenállási forma válik tömegessé, az egyéni vagy közös kilépési 
kérvények beadása. Ennek oka az lehetett, hogy ekkor járt le az a három év, amely 
után – a kollektív gazdaságok eredeti, 1949. évi alapszabályzata szerint – a tagok kilép-
hettek a közös gazdaságból. Mások Nagy Imre, Magyarország akkori miniszterelnöke 
beszédének hatására kérték a kilépésüket. Máshol kevesellték a fizetségként kapott 
terménymennyiséget, és azt mondták, hogy amíg egyéni gazdák voltak, jobb termés-
eredményeket értek el a földterületükön, mint amilyen eredményt elért ugyanakkora 
területen a kollektív gazdaság.
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Az 1953. évi kilépési kérések a MAT koll. gazd-ból és mezQg. társulásaiból

Időpont
Kilépési kérés 

összesen
Kilépési kérés

Visszavonta Kizártak
kg-ból mt-ból

1953. szept. 28. 376 n.a. n.a. 125 23

1953. szept. 30. 555 417 138 n.a. n.a.

1953. október 14 638 473 165 121 33

Forrás: SJAN Mureş, CRMPCR 69, f. 73., 118.; CRMPCR 74, f. 79

A helyzet kezelésére kiküldött aktivisták egyéni beszélgetéseket folytattak a kilépni 
szándékozókkal, és azzal próbálták eltéríteni szándékuktól, hogy közölték velük, ha 
kilépnek a kollektív gazdaságból, akkor nem kapják vissza azt az élQ és holt leltárt, 
amivel beléptek a kollektív gazdaságokba.61 Máshol csoport- és nagygy_léseken igye-
keztek meggyQzni a kérés visszavonásáról a kollektív gazdaság tagokat. Volt, ahol még 
a gazdaság vezetQségének hibáit is szóbahozták az aktivisták, csakhogy lecsendesítsék 
a tagokat.62

A kilépési kérések két helységben voltak tömegesek: KQrispatakon 65 család írta 
alá a kérést, de „meggyQzés” után már csak 27 személy tartott ki a kilépési szándék 
mellett.63

A vadadi kollektív gazdaságban 48 kollektív gazdaság tag egy kilépési kérvényt írt 
(a kérvényt az aláíratásért házról-házra vitték), majd egy kéttagú küldöttség (Lakatos 
György és Szász JenQ) jóváhagyásra a kérvényt a MezQgazdasági Minisztériumba vit-
te. BukarestbQl való visszatérésük után szeptember 23–24-én 41 tag nyújtott be egyéni 
kilépési kérést a kollektív gazdaságból.64 Az állami és pártszervek végül az akció szer-
vezQjét Kiss T. Jánosban azonosították, akit a falu kultúrotthonában tartott gy_lésen 
„lelepleztek” – a gazda ezt követQen öngyilkos lett.

Csíkszereda rajonban a TOZ típusú gazdaságok létesítésekor jelentkezett a földm_-
velQk azon törekvése, hogy a távoli, a falu határának távoli részében fekvQ földekkel 
lépjenek be (amelyeket a társas tagosításakor közelebb tudnának hozni, miközben a 
tulajdonjoga az övék maradna).65

1954-ben is a szövetkezetek alakítására tevQdött át a hangsúly: az évben csupán két 
kollektív gazdaság alakult 24 mezQgazdasági társulás mellett.

1955-ben egyetlen kollektív gazdaság és 35 mezQgazdasági társulás alakult a tar-és 35 mezQgazdasági társulás alakult a tar-s 35 mezQgazdasági társulás alakult a tar-
tományban, de mind a két üzemtípusnál csekély a területi és létszámnövekedés. Ebben 
az évben a kollektív gazdaságok és mezQgazdasági társasok területe 12,5%-a volt az 
egyéni gazdaságok korábbi szántóterületének, és a tartomány földm_veléssel foglalko-
zó családjainak 8,4%-a volt kollektív gazdaság tag.

1955 novemberében 155 kilépési kérés volt a tartomány kollektív gazdaságaiból – 
ezeket „meggyQzéssel” 83-ra csökkentették.66

1956–1962. A kollektivizálás befejezése.
1956. A RMP II. kongresszusát követQen (1955. december 23–28.) megkezdQdött 

a kollektivizálás felgyorsítása Maros tartományban is. ElQbb egy központi küldött je-
lentésében feldolgozták a párthatározatot, terveket dolgoztak ki, majd megkezdQdött a 
tényleges szervezQmunka.67

Az év folyamán május 1-ig 2750 család 4750 ha-val lépett be szocialista mezQgazdasági 
egységekbe, Udvarhely rajonban 11, Sepsiszentgyörgy rajonban hét társulást szerveztek.68
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1956. május 22-én a tartományi pártbizottság munkaülésén Vargancsik István tartományi 
párttitkár közölte, hogy hátramaradtak a kollektivizálási munkával, mert az 1956. évi terv 
havi elQirányzatainak csak a 41%-át tudták teljesíteni.69 A mezQgazdasági társulások 
szervezése kapcsán megfigyelték, hogy egyes gazdálkodók csupán azért lépnek be, 
mert gyenge minQség_, oldalas részen fekvQ területeiket lapályos területekre akarják 
tagosítani.

1956. július 31-én Csupor Lajos tartományi pártfQtitkár ismertette, hogy ekkor a 
MAT-ban az össz-szántóterület 20%-a volt a szocialista szektor tulajdonában (az or-
szágos átlag 29% volt), az össz-mezQgazdasági terület 37%-a (országosan 37%), és a 
kollektív gazdaságok, egyszer_ társulások és mezQgazdasági társulások a MAT-ban a 
szántóterület 14,4%-át birtokolták (országos átlag 21,5%), tehát a MAT-beli kollektivi-
zálás elmarad az országos átlagtól.70 Csupor eredményesebb kollektivizálást sürgetett.

1956 elején 72 pártszervezQt küldtek ki a rajonokba kollektivizálni, a rajoni pártszer-
vek pedig a maguk során még 102 személyt. A nyári hónapok alatt (június, július) a tar-
tományból 39, a rajonokból 54 személyt küldtek ki kollektív gazdaságokat szervezni.71

Kimutatás a MAT mezQgazdasági területeirQl 1956. augusztus 22-én

Terület

Tartomány 
összesen

Amelyből 
szoc.-ta szektor

Szocialista szektor területi megoszlása

Áll. Gazd.72 Koll. és
társas gazd.73 Néptanácsok

Ha Ha % Ha % Ha %

Össz. mez. ter., 
amelyből

704.492 266.510 37,83 9.079 1,28 59.108 8,39 198.323 28,15

Szántó 308.023 55.491 18,01 5.549 1,80 41.186 13,37 8.756 2,84

Kaszáló 188.839 19.904 10,54 904 0,47 12.389 6,78 6.183 3,27

Legelő 201.689 189.662 94,03 1.940 0,96 4.389 2,17 183.333 90,89

Gyümölcsös, 
szőlős

5.941 1.453 24,45 686 11,54 716 12,05 51 0,85

Forrás: SJAN Mureş, CRMPCR 142, f. 79.

1956. szeptember 7-én a tartományi pártbizottság plenáris ülésén újra megvitatták a tarto-
mányi kollektivizálás helyzetét. Az ülésen jelen volt a MezQgazdasági Minisztérium részérQl 
Fazakas János küldött, aki bírálta a tartománybelieket, mert az országos tervelQirányzathoz 
képest az eredmények nem voltak kielégítQek, mert az éves célként 9000 földm_ves családot 
szándékoztak beszervezni, de csak 3000-et írattak be, a 27 000 beszervezendQ ha-ból csak 6000 
ha-t tagoltak be a szocialista szektorba. Javasolta, hogy az éves tervelQirányzat egy részét tegyék 
át 1957-re, mert 1956-ban már nem látta azt kivitelezhetQnek.74

1956. október 10-ig Udvarhely rajon 92%-ban, Régen rajon 88%-ban teljesítette az éves kol-
lektivizálási tervét, de mindezzel együtt a tartomány egészére az 1956-os évre tervezett 28 700 
ha-ból csak 5400 ha-t sikerült addig beszervezni. A hátramaradás okai között szerepelt, hogy a 
meglévQ szocialista egységek nem m_ködtek jól, ezért nem voltak vonzóak, és a nyári betakarí-
tási és beszolgáltatási kampányok miatt nem volt idQ a szövetkezetesítéssel foglalkozni.75
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Az 1956-os évre tervezett kollektivizálási tervet a tartományban végül csak 
23,23%-ban teljesítették, így a kollektivizálásban országos szinten az utolsók kö-
zött volt a tartomány.76 Az év folyamán 75 kilépési kérés volt a tartomány kollektív 
gazdaságaiból.77

1956. december közepén döntöttek arról, hogy a hegyvidéki rajonoknak minQsí-
tett Hévíz, Csík és Gyergyó rajonok jórészét nem kollektivizálják.78

Bár az iratokban sehol sem említik, de az 1956. évi kollektivizálási terv gyenge 
eredményei a magyarországi forradalom hatásával magyarázhatóak. A statisztikából 
az látható, hogy az év elsQ felében tapasztalható szervezési lendület az év második 
felében alábbhagyott, a kollektív gazdaságok taglétszáma és földterület-nagysága 
alig nQ, és a mezQgazdasági társulások szervezése is jóval elmarad az év elsQ felé-
ben tapasztalttól. A magyarországi forradalom miatti forrongó hangulatban valószí-
n_leg nem erQltették a kollektivizálást a Székelyföldön.

1957. Az év elsQ felében újra tömegesen adták be a kilépési kéréseket a kollektív 
gazdaság tagok, valószín_leg szintén a magyarországi események hatására. Csupor 
Lajos tartományi párttitkár ezzel kapcsolatban arra utasított, hogy ahol sok kilépé-
si kérés volt ott ne legyen tömeges kizárás, hanem végezzenek politikai munkát a 
kollektív gazdaság megerQsítéséért, és csak azokat zárják ki, akik tevQlegesen ne-
hezítik a kollektív gazdaságok munkáját.79

Új módszerekkel próbálták gyorsítani a kollektivizálást: az év elején a tartományi 
Néptanács úgy döntött, hogy az alkalmazottait hazaküldi fizetés nélküli szabadság-
ra, hogy akiknek a családtagjai közül földje van, léptesse be egy kollektív gazdaság-
ba vagy mezQgazdasági társulásba80, az ügyosztály-fQnökök pedig 10 naponként be 
kellett számoljanak az elért eredményekrQl. A rajoni Néptanácsokat is utasították, 
hogy foganatosítsanak hasonló intézkedéseket.81

Szervezési intézkedésként rajononként 2-3 csoportot (kollektívát) alakítottak, 
amelyek csak a kollektivizálással foglalkoztak, a tartományi büró részérQl 2-2 tit-
kárt küldtek le a rajonokba legkevesebb másfél hétre, ugyanilyen céllal. Ezt a mód-
szert hatékonynak minQsítették, mert jobban mozgósította a rajoni pártszerveket és 
a helyi Néptanácsokat (azok „csipkedték magukat”). A kollektivizálandó helységek-
be csoportokat hoztak létre a közös gazdaság megalakításáért.82

1957. augusztusig fQként a már meglévQ egységekbe szerveztek családokat, va-
lamint a kollektív gazdaságok megerQsítésén dolgoztak: 31 gyengének minQsített 
kollektív gazdaságból 14-ben szervezeti és személyi változásokat eszközöltek.

1957. augusztus 10-én a tartományi pártbizottság határozat hozott a szövetkeze-
tesítés felgyorsításáról, majd nagyarányú mozgósítás történt: november és decem-
ber hónapokban 8181 agitátort küldtek ki a falvakra kollektivizálni, amely nyomán 
decemberben egy kollektív gazdaságot és 47 társas gazdaságot avattak fel és majd-
nem négy és félezer családot léptettek be a már létezQ kollektív gazdaságokba és 
mezQgazdasági társasokba.83 Az egyéni gazdasággal rendelkezQ párttagok 72,6%-a 
tagjává vált valamilyen szocialista mezQgazdasági egységnek.84

1958. Az év elsQ harmadában ismét kisebb ütem_ a kollektivizálás, változást újra 
csak egy országos politikai esemény hozott: 1958. április 14-én a constanYa-i talál-
kozó hatására a tartományi pártvezetés a szövetkezetesítés felgyorsításáról döntött: 
1958-ban 59 545 ha területet szándékoztak bevonni a szocialista szektorba.85
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Az 1957–1958. évi kollektivizálási terv a MAT-ban

Rajon
Előirányzat

1957-re
(ha)

Megvalósítás
1957-ben (ha)

Megvalósítás
%-ban

1957-ben 
megszerve-
zett szövet-

kezetek

Előirányzat
1958-ra 

(ha)

Csík 3.212 91 2,83 1 8.611

Keresztúr 1.290 736 57,05 9 3.303

Gyergyó 5.900 176 2,98 2 9.096

Udvarhely 3.251 1.200 36,91 18 9.163

Régen 2.703 1.906 70,51 18 5.592

Erdőszentgyörgy 3.206 1.063 33,15 11 4.976

Sepsiszentgyörgy 725 2.935 404,82 12 3.042

Marosvásárhely 6.031 1.577 26,14 12 9.811

Kézdivásárhely 2.272 1.074 47,27 9 5.393

Hévíz 233 790 339,05 16 555

Összesen 28.823 11.548 40,06 108 59.545
Forrás: SJAN Mureş, CRMPCR 190, f. 133.

1958. június 8-a után 251 községi (szervezQ) kollektívát alakítottak 2013 taggal, Qket még 
10 457 helyi szervezQ is támogatott. Ezzel az apparátussal már több eredményt értek el: az év 
végéig a mezQgazdasági társulások földterülete és létszáma több mint megháromszorozódott.86

A MAT-beli rajonok kollektivizálásának helyzete 1958. aug. 31-én

Rajon

A szövetkezetesített 
terület növekedése 

1957. júl. 31-től 1958. 
aug. 31-ig ha-ban

Előirányzat 
1958-ra ha-ban 

Teljesítve 1958. 
augusztus 31-ig 

ha-ban

Teljesítve 1958. 
augusztus 31-ig 

%-ban

Marosvásárhely 2.874 9.811 1.475 15,03

Régen 2.415 5.592 1.444 25,83

Hévíz 1.325 555 660 118,96

Gyergyó 476 9.096 400 4,40

Csík 492 8.611 402 4,67

Sepsiszentgyörgy 4.732 3.045 1.013 62,84

Kézdivásárhely 3.808 5.393 3.009 55,79

Udvarhely 3.425 9.163 2.378 25,96

Székelykeresztúr 2.608 3.303 2.042 61,83

Erdőszentgyörgy 2.268 4.976 1.260 25,33

Összesen 24.218 59.545 14.346 24,12
Forrás: SJAN Mureş, CRMPCR 190, f. 192.
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A tartományi pártbüró 1958. szeptember 27–28-án tartott plenáris ülésén megállapították, 
hogy a KB 1958. június 9–13-i plenáris ülésének határozata után a tartományban 56 mezQ-
gazdasági társulást és két kollektív gazdaságot szerveztek meg. Gyergyó rajonban a kollekti-
vizálási tervet csak 4,5%-ban teljesítették. Az ülésen eldöntötték, hogy a pártbüró a RMP II. 
kongresszusának határozata alapján módosítsa a rajoni kollektivizálási terveket oly módon, 
hogy az 1960-as év végéig 60-70%-ban befejezzék a mezQgazdaság szocialista átalakítását.87

Nyomásgyakorló módszerek 1957–1958ban. 
Egyéni felszólítás. Székelykeresztúr rajonban akkor gyorsult fel a kollektivizálás, ami-

kor minden párttaggal külön leültek, és felszólították, hogy iratkozzon be valamilyen szo-
cialista mezQgazdasági egységbe, az érintettek pedig engedelmeskedtek.88 Ugyanebben a 
rajonban a KB ülésének határozata [1958. június 9–13.] után gy_léseken feldolgozták a 
kollektív gazdaság- és mezQgazdasági társulás alapszabályzatát, majd egyénileg megkér-
dezték a gazdáktól, melyiket választják – általában a társast választották.89

Területkijelölés. Csehétfalva községben összehívták a gazdálkodókat, és kijelöltek egy 
63,7 ha-s helyet a társulásnak, és mindenki belépett, akinek ott volt földje(A gazdák reak-
ciója érthetQ: a mezQgazdasági társulásokba való beállással legalább a föld tulajdonjoga 
az övék maradt, ellenkezés esetén rosszabb minQség_, távolabb fekvQ földterületeket kap-
tak volna.) Hévíz rajonban hasonlóképpen jártak el Andrenyászatelep és Ratosnya közsé-
geknél, és ugyanez történt Marosvásárhely rajonban Székesen, Iklandon, MezQfelén, ahol 
mind gyanúsan kevés földcserére került sor.90

Fenyegetés. Kézdivásárhely rajonban Csernátonban a községi Néptanács elnökének 
sugallatára közölték a gazdálkodókkal, hogy vagy belépnek a szocialista szektorba, vagy 
kulák-listára teszik Qket. Ugyanebben a rajonban jegyzQkönyvet vettek fel azokkal a párt-
tagokkal, akik nem értettek egyet a mezQgazdaság szocialista átalakításával. A Securitate 
rajoni parancsnoka személyesen beszélt két pappal, hogy segítsék a mezQgazdaság szoci-
alista átalakítását, közülük egyikük ezt visszautasította.91

Csíkszereda rajonban is fenyegették kulák-listázással a gazdálkodókat, és aki nem állt 
be, kulák-listára került, emiatt Csíkszentsimonban a rajoni Néptanács érvénytelenítette a 
községi kulák-névjegyzéket.92

Bírósági eljárás. ErdQszentgyörgy rajon Mája községben 12 gazdálkodót beidéztek az 
ügyészségre illegális földvásárlás vádjával, ezzel próbálták Qket a kollektív gazdaságba 
való beiratkozásra bírni.

1958. december végén Székelykeresztúr rajont teljesen szövetkezetesített rajonnak mi-
nQsítették.93 Az évben a tartományban négy kollektív gazdaság alakult 151 családdal és 
588 ha-val, a meglévQ kollektív gazdaságokba belépett 2079 család 5115 ha-val. Ebben 
az évben még alakult 247 társulás alakult (15 936 családdal és 30 468 ha földdel), és a 
meglévQ társulásokba belépett 19 891 család 56 107 ha-val.94

1959–1960. 1959 januárjától intenzívebben foglalkoztak a szövetkezeti mezQgazdasági 
egységek földterületének tagosítási munkálataival, 80 mérnök dolgozott ezen, és a mezQ-
gazdasági társulások kollektív gazdaságokká való átalakítását tervezték.

1959. március hónapban Sepsiszentgyörgy rajon jelentette a szövetkezetesítés befeje-
zését. 1960. január 5-én kérte a Kézdivásárhely rajoni pártbizottság a rajon teljesen szö-
vetkezetesített rajonná nyilvánítását.

MATtanulmány. 1960. december 14-én állította össze egy tanulmányt a MAT-beli 
domb- és hegyvidéki falvak kollektivizálásáról. A MAT 659 vidéki településébQl 432-Qt 
domb- és hegyvidékinek tekintettek, amelyekben 109 047 család élt, 381 412 személlyel. 
A tanulmány szerint a hegy- és dombvidéki településeken a földterület több mint fele 
(52,5%) szántó, és majdnem ugyanennyi (46,4%) a kaszáló és legelQ.
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A tanulmány a hegy- és dombvidéki településeket három csoportba osztotta: az 
Erdélyi- és a KüküllQ-fennsíkon elhelyezkedQ dombsági falvak (Marosvásárhely, Régen, 
ErdQszentgyörgy, Székelykeresztúr, Udvarhely rajonok); a Csíki- és Gyergyói medencék-
ben lévQ falvak (kivétel a közvetlenül hegylábi településeket); a hegyi települések. A ta-
nulmány szerzQi szükségesnek látták a kollektivizálást az elsQ két csoport településeinél, a 
felszabaduló munkaerQnek pedig az ipari települések fele való „szervezett” átirányítását.95

1961. 1961. február 21-én zajlott a tartományi pártaktíva gy_lése a mezQgazdaság problé-
máiról, amelyen jelen volt Cosma Ioan mezQgazdasági miniszter is.96 A gy_lésen bemutatták 
a tartományi pártbizottság mezQgazdasági osztálya jelentését a kollektivizálásról.

1961 elsQ felében Maros tartományban a mezQgazdasági társulások tagjai nem akarták 
kijavítani a tavaszi vetési kampányhoz szükséges mezQgazdasági eszközöket, mondván 
hogy tavasszal boronálnak, amivel van, és Qsszel belépnek a kollektív gazdaságba, és 
onnan már nem az Q gondjuk a szerszámok javítása. (Az Qszi belépési szándékot az ma-
gyarázhatja, hogy a gazdák még utoljára le akarták aratni munkájuk gyümölcsét.) Az is 
általános jelenséggé vált, hogy eladták teheneiket, igás ökreiket, hiszen a közös gazdaság-
ba való belépéssel ingyen kellett volna odaadniuk. 97

1961. március 14-én a tartományi pártbizottság bQvített plenáris ülésén feldolgozták a 
RMP KB által kiadott, az Argeş tartományi kollektivizálás során elkövetett „kihágásokat”, 
majd meg kellett vizsgálni a MMAT-beli kollektivizálás alatt elkövetett törvénytelenségeket 
is, ennek során érdekes részletek kerültek napvilágra a tartománybeli kollektivizálásról.98

Módszerek 1960/1961ben.
Nyomásgyakorlás pártgy_léseken. Több rajonban egy „enyhe megszorításszer_” ad-

minisztratív módszert alkalmaztak a tartományi pártbizottság engedélyével: pártgy_-
lésre összehívták a mezQgazdasággal foglalkozó, vagy abban dolgozó párttagokat.99 Ott 
feldolgozták a kollektivizálás rajoni helyzetét majd felszólították a jelenlévQket, hogy 
iratkozzanak be a kollektív gazdaságba, és kollektivizáljanak Qk is. Mivel a felszólítás a 
rajoni pártbizottság titkárától vagy a rajoni Néptanács elnökétQl jött, sokan beiratkoztak. 
A Kézdivásárhely rajoni gy_lésen még ennél is tovább mentek: kijelentették, hogy senki 
sem mehet ki a terembQl, amíg nem írja alá a belépési nyilatkozatot.100

Társas gazdaságok összevonása a kollektív gazdaságokkal. Ludas rajonban 1960 végé-
re a rajont 98%-ban kollektivizálták.101 Ekkor már csak Septéren nem volt kollektív gazda-
ság, itt társasokat próbáltak szervezni, hogy az emberek a közösben dolgozzanak. Mivel 
1961 tavaszán már csak körülbelül 350 család gazdálkodott társas gazdaságokban, admi-
nisztratív úton besorolták Qket a kollektív gazdaságba: Qsszel a kollektív gazdaságoknak 
és a társas gazdaságoknak közös vetéstervet készítettek. De a gazdák emiatt 42 000 kg 
gabonát nem vetettek el Qsszel.102 „KésQbb” (valószín_leg 1961 elején, az Argeş tartomá-
nyi kollektivizálásról szóló párthatározat után) helyesbítettek: a társas gazdaságok saját 
vetéstervet kaptak. Csíkszereda rajonban is elQfordult hasonló eset.103

Adóbefizetés. DicsQ rajon egy településén a Néptanács vezetQsége az egész 1961-es 
évre kérte az adó befizetését azoktól, akik nem iratkoztak be a kollektív gazdaságba.104

Természetesen tovább használták a már bevált adminisztratív nyomásgyakorló mód-
szereket is: hívatták az embereket a Néptanácshoz, és ha nem jöttek, idézQt kaptak vagy 
büntetést. A gyárakból a földm_ves származású munkásokat hazaküldték a rokonaikat 
meggyQzni a kollektív gazdaságba való beállásról.105

Udvarhely rajonban a látogatásokon, „eszmecseréken” túl idézéssel hívtak embereket 
a Néptanácshoz.106

Gyergyó rajonban Ditró községben a földcserébe néhányan nem egyeztek bele, mert 
nem ugyanolyan minQség_ földet kaptak volna.107 Gyergyóremete községben a helyi 
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Néptanács és a pártszervezQk megfélemlítették az embereket. Gyergyóalfaluban és 
Gyergyócsomafalván az adminisztratív nyomásgyakorlást használtak. Gyergyóalfaluban 
a földcserék miatt feszült helyzet alakult ki, volt eset, amikor 30 lakosnak nem volt kije-
lölt földje.

1961. augusztus 1-jén a tartományban 260 kollektív gazdaság létezett (50 800 családdal és 
162 500 ha-val) ez 31,4%-a volt a tartománybeli földm_ves családoknak, és 31%-a tartomány 
kollektivizálandó területének. Ugyanekkor 554 mezQgazdasági társulás is m_ködött (91 527 
családdal és 250 409 ha-val), és a szocialista szektorban dolgozott a mezQgazdasággal foglal-
kozó családok 87,8%-a.108 A legtöbb egyéni gazdaság Csík és Gyergyó rajonokban volt.

A tartományi mezQgazdasági területek helyzete 1961. július 1-jén

Mezőgazdasági egységek és földterület
Mezőgazd. terület aránya az 

össz-földterülethez
Szántóterület aránya az össz-

földterülethez

Ha % Ha %

Állami mezőgazdasági egységek 242.615 31,8 27.718 7,5

Kollektív gazdaságok 161.464 21,1 127.704 34,5

Társulások 248.646 32,6 162.112 43,7

Szocialista szektor összesen 652.725 85,5 317.534 85,7

Egyéni gazdaságok 111.108 14,5 53.033 14,33

Földterület összesen 1.416.558 100 370.567 100

Forrás: SJAN Mureş, CRMPCR 293, f. 110.

A mezQgazdaság átszervezésének helyzete 1961. júl./aug. 1-jén a MAT-ban
Rajon A teljes kollektivizálható földterületből

Koll. gazd.-ban (%) Szövetkezetekben (%)

Csík 5,4 51,9

Gyergyó 4,2 67,9

Ludas 88,4 97,7

Udvarhely 36,9 74,7

Régen 16,7 82,7

Marosvásárhely 20,5 89,4

Dicsőszentmárton 32,2 86,7

Hévíz 1,7 75,4

Marosvásárhely város 49,4 86,9

Összesen 31,2 79,2

Forrás: SJAN Mureş, CRMPCR 293, f. 110.

1961. augusztus 1-jén a tartomány mezQgazdasági területének 85,5%-a, a szántóterü-
let 85,7%-a és a földm_ves családok 87,8%-a, a szocialista szektorban volt. Ezen belül a 
kollektivista szektor a családok 31,4%-át és a tartomány kollektivizálható földterületének 
31,1%-át tette ki.109
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1961. június – 1962.
A RMP KB 1961. június 30. – július 1-ji plenáris ülésén a kollektivizálás további 

gyorsításáról született döntés. Ennek alapján Maros tartományban is fel kellett gyorsítani 
a kollektivizálást: 1962 végéig Marosvásárhely, Régen, DicsQ, Udvarhely rajonokban a 
kollektivizálható földterület 80-90%-át be kívánták szervezni a kollektív gazdaságokba, 
Csík és Gyergyó rajonokban 1961 végéig be kívánták fejezni a szövetkezetesítést és át 
kívántak térni a kollektivizálásra.110

1961. augusztus 3-án zajlott a Maros tartományi pártaktíva kollektivizálással foglalkozó 
gy_lése, 340 párttag részvételével.111 A gy_lésnek az adott súlyt, hogy jelen volt rajta Cozma 
Ioan KB-tag és mezQgazdasági miniszter, a cél pedig a kollektivizálás felgyorsítása volt.

Cozma Ioan mezQgazdasági miniszter az ülésen dörgedelmes kritikában részesítette 
a tartományi pártapparátust a lassú kollektivizálás miatt: a MAT-ban a kollektivizálható 
földterület 31%-át kollektivizálták csak, és ezzel az eredménnyel országosan az utolsó 
elQtti (12.) helyen áll a tartomány. Cozma ráparancsolt a pártapparátusra, hogy dolgoz-
zanak: meg kell szabadulni a magántulajdontól, és be kell fejezni a kollektivizálást! A 
mezQgazdasági társulások átmenetiek, a cél áttérni a kollektív gazdaságokra, és 1962 vé-
géig be kell fejezni a kollektivizálást, amit a legfontosabb problémának kell tekinteni! A 
mezQgazdasági miniszter gúnyolódott a tartományi pártbizottsággal is.112

A gy_lésen kit_zték a kollektivizálási célokat a tartományban, és elfogadtak egy intéz-
kedéssorozatot is, a cél: 1961-ben kollektivizálni Ludas és Udvarhely rajont, 1962-ben a 
kollektivizálás befejezése Marosvásárhely, DicsQ és Régen rajonokban, és a szövetkeze-
tesítés befejezése Csík, Gyergyó, Hévíz rajonokban, majd az utóbbiakban 1964 elQtt be 
akarták fejezni a kollektivizálást.113

1961. augusztus 28-án a Maros tartományi pártbizottság plenáris ülésén leváltották 
Csupor Lajos elsQ titkárt, helyette központi „ajánlásra” Banc Iosif-ot választották meg.114 A 
személycserét követQ felszólalásokban szóba került a kollektivizálás is: Cozma Ioan felrótta 
Csupor Lajosnak, hogy az 1961 tavaszán nagy lendületben lévQ kollektivizálást lefékezték. 

Ezek után augusztustól novemberig intenzív munkát fejtettek ki a párt- és Néptanács 
szervek a tartományban: októberben 17 mezQgazdasági társulás (2247 családdal és 6589 
ha-val) átalakult kollektív gazdasággá.115

1961. december 1-jén a földm_velQ családok 36,8%-a, és a kollektivizálható terület 
36,4%-a volt a kollektív gazdaságokban.116

1962. január 1-jén már a tartomány mezQgazdasággal foglalkozó lakosságának 
41,1%-a és a tartomány kollektivizálható területének 40,6%-a volt a kollektív gazda-
ságokban.117

1962. 1962. március 1-jén a kollektivizálást befejezettnek nyilvánították Udvarhely, 
Marosvásárhely, DicsQszentmárton és Régen rajonokban. Ekkor már csak „szóbeli el-
lenállás”-ról van tudomásunk: Marosvásárhely rajonban Szentgerice, Nagyadorján és 
Nyárádszentlászló helységekben a rendszert szidták, és „a kollektív gazdaság ellen vol-
tak”, Iszló, Vécke és Nagyadorján falvakban egyes gazdák azt mondták, hogy minden 
amit az újság ír nem igaz, és amit írnak, az az emberek megtévesztésére szolgál.

Nyíltan csak a Jehova tanúi vallási közösség tagjai szálltak szembe a beíratással: 
Bözöd faluban (Marosvásárhely rajon) 17 családfQ, akik ennek a vallási közösségnek 
voltak a tagjai („poc<iYi”), kategorikusan visszautasították, hogy beálljanak a kollektív 
gazdaságokba, Parajd faluban 3 személy, ugyancsak a Jehova tanúi vallási közösség 
tagjai írásos nyilatkozatot adtak, hogy nem léphetnek be a kollektív gazdaságba, mi-
vel azt a Román Munkáspárt vezeti – feltehetQen a RMP ateista nézetei jelentették az 
akadályt.118
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Márciusban létrehoztak 88 kollektív gazdaságot 33 289 családdal és 104 916 ha-val, 
és a meglévQ kollektív gazdaságokba belépett 10 281 család 40 589 ha-val, az elért 
eredmény a hónap folyamán „bevetett” 17 ezer (!) agitátornak és 3700 helyi képvise-
lQnek volt köszönhetQ.

1962. március 10-én befejezettnek nyilvánították a Maros tartományi kollektivizá-
lást. A hó végén (március 31-én) a tartományban 465 kollektív gazdaság volt, 140 645 
családdal és 435 616 ha-val (amibQl 299 797 ha szántó volt). A tartományban ekkor még 
volt 61 mezQgazdasági és állattenyésztési társulás, 10 782 családdal és 24 318 ha-val.119

Az új kollektív gazdaságok megalakításával párhuzamosan zajlott a kollektív gazda-
ságok összevonása is: Ludas rajonban 2 hónap alatt a felére csökkent a kollektív gaz-
daságok száma, Marosvásárhely rajonban 125-rQl 102-re csökkent az összevonásokkal 
a kollektív gazdaságok száma.120

Habár papírforma szerint ekkorra már lezárult a kollektivizálás, de 1962. áprilisában 
és júliusában (!) is még felavattak két kollektív gazdaságot a tartományban, és az év 
közepéig folyamatos volt a még egyéni gazdálkodók beíratása a kollektív gazdaságok-
ba, a mezQgazdasági társulások kollektív gazdasággá alakítása, és azok összevonása.121

A kollektivizálás következményei. A több mint egy évtizedes kollektivizálási folyamat 
eredményeképpen gyökeres változások történtek a vidék életében. Felszámolták a gaz-
dasági önállóság alapját: a földet, erdQt, szQlQsöket, gyümölcsösöket elvették, az eze-
ket igazgató köztestületeket (erdQ-közbirtokosság, hegyközség) feloszlottak, az egyéni 
földtulajdon megsz_nt, a megalakult kollektív gazdaságok nem a helyi közösségek, 
hanem az állam érdekeit szolgálták ki. A magán-földtulajdon megszüntetése mélyreha-
tó társadalmi következményekkel járt: a vállalkozói és nagygazda elit megsz_nt. Addig 
nincstelen vagy szegényparasztokat – a kommunista pártba való belépésük után – tettek 
meg a helyi közigazgatási és gazdasági egységek (kollektív gazdaságok) vezetésére, 
lehetQséget adva egy felfelé tartó társadalmi mobilitási pályára.

A megélhetés létalapjának, a magántulajdonú földnek az elvétele kényszer_ mobili-
tást indított el: a nagyobb fizetés jelentette vonzerQ mellett elsQsorban a megélhetési 
kényszer miatt a fiatal korosztály tömegesen választott városi munkahelyeket, és tele-
pedett át vagy ingázott városra.

Teljes korosztályok kiesése miatt a helyi szokások is megritkultak. Bizonyos vallá-
sos ünnepeket betiltottak (nagypénteki körmenetek a keresztfához), és elt_ntek egyes, 
a magántulajdonú mezQgazdasághoz kötQdQ szokások (a nagygazdáknak végzett közös 
aratás, és az ezt követQ aratóbál). Az ’50-es évek közepétQl a javuló anyagi jólét más 
szokásokat tüntetett el (pl. fonó kaláka). A megmaradt szokásokat az értelmiség elit 
(tanügyi káderek) szervezik tovább identitásmegQrzQ célzattal. ÉrzékelhetQ a szokások 
uniformizálódása (szüreti bálokat honosítanak meg olyan helységekben, ahol szQlQ nem 
terem meg), illetve a ruhadivatok hatása a „népviseletre”.

A kollektivizálás idQszaka alatt az életmód is megváltozott, a ’40-es évek végén az 
áruhiány és a nagymérték_ elvonások miatt a minél nagyobb fokú önellátás kerül elQ-
térbe (ruhakészítés a családnak, szappan házi fQzése, stb.), de az ’50-es évek második 
felétQl a javuló anyagi helyzet, az áruválaszték bQvülése, az új technikai eszközök meg-
változtatják az életmódot.

Az értékrend és a morál megváltozik, hiszen a „közös”, a kollektív gazdaság javaiból 
legitimnek tekintik a lopást, így egy kettQs mércéj_ közerkölcs alakul ki. A szorgalom, 
pontosság, alaposság, tisztességes munka többé már nem kifizetQdQ a közös gazdaság 
keretei között, ehelyett az „ügyeskedés” (lopás a közösbQl) és a szerteágazó kapcsolat-
háló válik fontosabb értékké.
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