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Ofehértó — egy volt uradalmi falu 
a szocializmusban

A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén, erdőkkel övezett szabolcsi tájon fek
szik egy falu, amely már az Árpád-kor óta lakott, templomát 1137-ben kezdték építe
ni.1 A neve is beszédes, hiszen a fehértó utal a szikes talajra, ami ezen a tájon elég gya
kori, így a később megtelepedő hasonló adottságú települést ma Újfehértónak hívják. 
Bár a középkorban több birtokosa volt, de szinte mindig uradalomként működött 
a környék jelentősebb nemes családjainak a birtokaként. így volt a Báthoryaké, a 
Vayaké, a Károlyiaké és Dessewflyeké, a Kállayaké, a Csákyaké, míg a 19. század for
dulóján a falu nagy része a gróf Majláth család tulajdona lett.1 2 Ofehértó így azon kevés 
szabolcsi falu közé tartozik, amelyet egyetlen uradalom jellemzett a 19. századtól a 
második világháború végéig. Gróf Majláth József -  aki nemcsak családi, hanem szel
lemi rokonságban is volt Széchenyi Istvánnal -  igyekezett itt egy kis mintauradalmat 
megvalósítani, és olyan növényi kultúra elterjesztésére taníttatta meg a döntően az ő 
uradalmán dolgozó cselédséget, amelynek eredményeként a hazai dohánytermesztés 
egyik központjává vált, és ezt a szerepét a falu 1945 után is meg tudta tartani. A má
sodik világháború után a lakosság a korábban tanult gazdálkodási fegyelmet, a közös 
értékeket megőrizte, és hasznosította a községi önkormányzat alakításában, a politikai 
mentalitásában, a 20. század második felének sorsfordító szakaszaiban megnyilvánuló 
demokratizmusában. Mindvégig érzékelhető maradt a szervezett gazdálkodás elfoga
dása, a döntések sajátos, új értelmet nyert demokratizmusa. Itt nem a termelőszövet
kezetek szervezésekor, hanem a felszámolása során fogalmazódtak meg ellenérvek a 
közös gazdálkodás előnyeinek a védelmére.

1. Egy modernizálódó uradalom hagyatéka

Amikor a legutóbbi fél évszázadot akarjuk bemutatni, kiderül, ha a falu gazdálkodá
sát, igazgatását vagy a társadalmának átalakulását akarjuk megérteni, akkor az egyes 
történeti diszciplínák eszköztárát komplex módon érdemes felhasználni, és vissza kell 
nyúlni a kiegyezés utáni időkig. A 19. század utolsó évtizedeiben ugyanis olyan vál
tozások kezdődtek, amelyek személyekhez kötődtek, lassan formálódtak, és egyfajta 
modernizációt eredményeztek. A falu lakosságát 1897—98-ban elérte az agrárszocia
lista mozgalom, amiben természetesen megjelentek a jobb életkörülmények iránti kö
vetelések, de ez itt elsősorban a görögkatolikus egyház közvetítésével, a tolsztoji orosz

1 N émeth Péter: Ofehértó templomai In: Ófehértó évszázadai. Szerk. Sallai József. Ófehértó, 2018, Önkormányzat, 
249-258. [Sallai, 2018]

2 Kujbusné M écséi Éva: Ófehértó 1711-1848 között In: Sallai, 2018, 59-86.
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jobbágyfelszabadítás gondolatainak az átértelmezésével történt.3 Megváltozott a hely
zet, amikor az uradalmat modernizálni kezdte Majláth József gróf,4 illetve megbízta 
a jószágigazgatói teendőkkel Buday Gyulát. Mindketten nemesi származásúak, de a 
Majláth család az arisztokrácia tagja lett, míg a református prédikátor őssel, Buday 
Ezsaiással is büszkélkedő Budayak elszegényedtek, és elsősorban a megyei hivatalnoki 
kar tagjaiként dolgoztak. Buday Gyula a mosonmagyaróvári gazdasági akadémiai ta
nulmányai után került a megyébe, és lett a megyei tisztikar tagja, majd jószágigazgató
ként szép szakmai sikereket ért el. Részt vett mezőgazdasági kísérletekben, újításokat 
vezetett be. így a birtok két ura sikerrel formálta át a település életét. Majláth gróf 
-  ahogy tette ezt a Bodrogközben lévő birtokain is -  1898. október 30-án, Szabolcs 
megyében harmadikként, megalakította az Ófehértó és Vidéke hitelszövetkezetet.5 A 
filoxéra vész idején birtokait, köztük az ófehértói határ egy jelentős részét is, átengedte 
a szőlőtelepítésnek, illetve rekonstrukciós telepnek. A dohánytermesztésnél eleve a fe
les művelést ajánlotta fel, nemcsak a saját földjén, hanem a falu kisbirtokosainak is, de 
emellett napszámot fizetett az idénymunkák idején. Építtetett malmot, szeszfőzdét, a 
falu gazdái a saját állatállományuk gyarapítása érdekében igénybe vehették a fedeztető 
állomását is.6

Közös tevékenységük idejére esett a Nyíregyháza — Vásárosnamény vasútvonal ide- 
hozatala. A tárgyalásokon Buday Gyula vett részt, a gróf pedig az állomás kiépítésé
hez, a bekötő úthoz földet, munkaerőt adott. A vasút mellett, a falu részeként, egy új 
telep épült, ahol a rakodásokat szervezték. Kis lépésekben követték Széchenyi István 
gazdálkodási útmutatásait Buday Gyula 1906-ban bekövetkező haláláig.7

Hat fia közül Barna folyatta apja közéleti és szakmai karrierjét, hiszen, ő lett az 
OMGE elnöke, a folyóiratának a szerkesztője. Majláth grófhoz hasonlóan, agrár
szociológusként írt szakkönyveket, amelyek nyilván eljutottak a családjához, akik a 
megyei közéletben gazdálkodókként, hivatalnokként, ügyvédként tevékenykedtek. A 
második világháború idején a falu két reformer ura már nem élt, de az uradalom az ál
taluk meghatározottak szerint működött. A település életére ekkoriban már inkább a 
jegyzők hatottak, előbb Csiha Kálmán, aki később a Szabolcs megyei jegyzők egyesü
letének alelnöke volt, falujában pedig több társadalmi tisztséget is betöltött.8 Mellette 
kezdte pályáját 1924-ben Makay Dezső, aki 25 éven keresztül intézte a falu közügyéit, 
ezzel munkássága átívelte a háború alatti és utáni rendszerváltásokat.9 Szakmai tudá

3 Láczay M agdolna: Agrárszocialista mozgalom szabolcsi sajátosságai In: A. Varga László (szerk.): Társadalmi 
konfliktusok, Salgótarján, 1991, 183-187. /Rendi társadalom -  Polgári társadalom, 3./

4 Gr. Majláth József (Pécs, 1858 -  Ófehértó, 1940) főrendiházi politikus, egy ideig főispán, de elsősorban 
agrárszociológus, agrárpolitikus volt. Szinte valamennyi haladó főrangú családdal kapcsolatban állt, felesége 
Széchenyi Mária. írt a földhasznosítás korszerűsítéséről, az aratósztrájkokról, háborúról. Birtokain belterjes 
gazdálkodásra, a parasztok oktatására törekedett. Ófehértói birtokán keveset tartózkodott, nagyrészt a jószág
igazgatója működtette. Emellett zeneszerző, orgonista.

5 Bene János: Ófehértó 1848-1920 között In: Sallai, 2018, 103-104.
6 Uo.
7 Buday Gyula nekrológja, Nyírvidék, 1906.
8 Nyíregyháza és Szabolcs megye községei. Szerk. Hűnek Emil, 1931, Adattár 115.; Nyírvidék, 1926. jún. 11., 

129. sz.
9 Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, későbbiekben MNL SZSZBML, XV. 87. 

Szolgálati időt igazoló iratok, 16/a kötet, baktai járás.

63



Láczay M agdolna

sára és bátorságára, elkötelezettségére jellemző, hogy hogyan újították meg a községi 
szabályrendeletet 1947-ben. Elővették az 1930-ban már Makay jegyző által készített 
és elfogadott szabályzatot, és azt az új szervezetekkel kiegészítve ismét elfogadták, 
majd eszerint működtek a tanácsrendszer bevezetéséig.10 11 A háborút követő időszak
ban a szovjet seregek ellátását a Jóvátételi Hivatal írta elő. Erre a jegyző — bár nyilván 
tudta, hogy javaslatát nem fogadják majd el -  a község földalapjából szabályos módon 
haszonbérletbe felajánlott bizonyos földmennyiséget.11 így nyertek egy kis időt, de a 
következő utasítás szerint hízókat kellett volna beszállítaniuk. Ekkor, ismét betartva a 
jogszerűség látszatát, bizottság járta végig a falut, és jelentik, hogy sehol sem találtak 
két hízót, ezért nem tudnak felajánlani, következésképp az „Ófehértó területére kive
tett hízósertésekre beszállítás nem történt.”12

2. A  demokrácia formálása 1944-1948

Nem voltak fegyveres összecsapások a faluban, de 1944-ben román katonák nagy 
számban költöztek be a kastélyba, ottlétük alatt a berendezést, sok könyvet és egyéb 
műtárgyat tönkretettek. Más módon is jelen volt a háború. A zsidó származású la
kosságot elhurcolták, sok fiatal férfit besoroztak, mégsem csökkent a falu lélekszáma, 
mert erdélyi menekültek érkeztek folyamatosan, akik között voltak dohánytermesz
tők, mesteremberek és más családok is. Jó részük a háború után haza vagy másfelé 
költözött. Decemberre mondhatni helyreállt a béke, hazaérkeztek azok a vezetők, akik 
képesek voltak ezt elősegíteni. Mindenekelőtt a közigazgatást állították vissza. Nem 
fogadták el a szovjet katonai vezetéstől, sem a főispántól a falu vezetésére kijelölteket, 
hanem kiálltak a korábban választott főbírójuk és a visszatérő jegyzőjük mellett. Ettől 
kezdve szabályszerű a képviselőtestület munkája, a jegyzőkönyvek pontos krónikát 
adnak, és ebbe beletartozik, hogy a változásokat hozó új szervezetek vezetőit folya
matosan beépítik a vezetőségi munkába, állandó meghívottak lettek.13 Elsősorban a 
pártok megszerveződése mutatta, hogy egy többpárti irányítás felé haladnak, de ekkor 
még úgy gondolták, hogy a közigazgatás nem lesz a politikai csatározások színtere. 
Előbb megalakult az MKP, és ennek elnöke egy valóban hiteles munkásmozgalmi 
múlttal rendelkező, a falu népe által már korábban megismert erdészeti magántiszt
viselő, Nagy Sándor lett. A képviselőtestület tagjai döntően a Nemzeti Parasztpárba 
léptek be, de az első választáson itt is a kisgazdapárt szerezte a legtöbb szavazatot.14 15 
Ekkoriban sokkal nagyobb figyelmet kaptak a különböző bizottságok, kiemelten a 
Földigénylő és Földosztó Bizottság, a Nemzeti Bizottság, majd az UFOSZ és a FE- 
KOSZ, végül a különböző ifjúsági szervezeteket tömörítő EPOSZ.14

10 MNL SZSZBML, V, 190. 2250/1947 képviselő-testületi jegyzőkönyvi bejegyzés szima (jkv. sz.)
11 MNL SZSZBML, V. 190. 2743/946 Kgy irat és a V. 190. 1946. dec. 10. kgy.
12 MNL SZSZBML, V. 190. 2659/1946. jkv. sz.
13 MNL SZSZBML) V. 190. képviselő testületi jegyzőkönyvei 1851—1950. 4. d.
14 MNL SZSZBML, XXXV. 164. Nagy Sándor veterán munkásmozgalmi dokumentumai. 2., 5., 9. őrzési egység (őe).
15 Újonnan Földhöz Juttatottak Országos Szövetségét (UFOSZ), a Földmunkások Szakszervezetének Földmunkások 

és Kisbirtokosok Országos Szövetsége (FÉKOSZ), az Egyesült Parasztifjúsági Szövetsége (EPOSZ).
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A képviselőtestület tagjai valamennyien helybeliek, és mindenkinek megvan a hat 
elemis végzettsége, természetesen a jegyzőnek magasabb. O állandó részvevője az ülé
seknek és a döntéseknek. Ezt az iskolázottsági szintet jónak tarthatjuk, mivel nem ez 
volt az általános, de ezen a településen az iskoláztatást is támogatta az uradalom, és az 
analfabetizmus itt sokkal alacsonyabb volt az országos és a megyei átlagnál. Valameny- 
nyien elkötelezettek voltak a falu, a lakosság érdekeinek védelmére, amit jól mutat a 
saját maguk definiálására alkotott kijelentésük. A testületi ülések jegyzőkönyvei elején 
ugyanis ekkoriban ez állt: Ófehértó község, mint erkölcsi testület.16

És valóban, az itt élők sorsáért felelősséget vállalva sorra hoznak olyan döntéseket, 
amelyekkel megelőzték a központi intézkedéseket. Kiemelendő, hogy nem fosztot
ták ki, rombolták le a kastélyt, bár az ingóságokat a katonaság nagyrészt tönkretette, 
hanem elfogadtatják a lakossággal, hogy ebben az évben (1945-ben) mindenki vé
gezze a dolgát a korábbi szokások és rend szerint. Közben megszervezik a faluban a 
földosztást, az oktatást, az egészségügyi szolgáltatást, a szociális ellátást az idősek és 
betegek számára, és ehhez felhasználják a kastélyt. A demokratikus közélet részének 
tekinthetjük, ahogyan elképzelték a grófi épületek hasznosítását: óvodát, a felső tago
zat számára iskolát, szegényotthont, szociális ellátáshoz irodát, óvónői szolgálati lakást 
stb.17 terveztek kialakítani. Már 1945 februárjában felmérik a grófi földeket, ami a 
földosztás alapja lett, mellette csak kismértékű más kisajátítás történt. Összeírták a 
földigénylőket, megállapították a jogosultak körét, és ezek után ezt felterjesztették a 
Megyei Földbirtokrendező Tanácsnak.18 19

szántó 2416 kh 343 Dől (négyszögöl),
kert 17 kh 178 Dől,
rét 104 kh 178 Dől,
legelő 52 kh 1454 Dől
erdő 2062 kh 694 Dől
földadó alá nem eső 218 kh 132 Dől

1. táblázat: A földreform céljára rendelkezésre álló föld összesen19

Az igényjogosultakat 458 családfő és a családjukban élő 1240 gyerek jentette a ha
tározat szerint, de volt még 16, családhoz nem rendelt gyermek is, akikről nem tud
juk, hogy árvák vagy még csak a születésük közelgett. A községi Földigénylő Bizottság 
szerint 2538 kh és 1500 négyszögöl állt rendelkezésükre, s úgy döntöttek, hogy egy 
házaspárnak 1 kh föld jár, és minden gyermekük után további 1 kh-t kaphatnak. Végül 
a tartalékföldekből még 33-an kaptak, így 481 család részére 3102 kh földet juttattak. 
A faluban korábban elsősorban cselédek éltek, az igénylők 85% volt teljesen nincstelen. 
Kevés, párholdas törpebirtokos ugyan létezett, de az kiderül, hogy a legtöbb családnak

16 MNL SZSZBML, V. 190. 16/1947 kgy. sz.
17 MNL SZSZBML, V. 190. 1947. közgyűlési jegyzőkönyv 67-69. oldalán lévő bejegyzések.
18 MNL SZSZBML, XXIV. 201. III. k. 57-81.
19 Uo.
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ezután is csak öt holdja lett. A szegénységüket egy másik adat is mutatja, ugyanis 319, 
egyenként 800 négyszögöl házhelyet osztottak ki. A település 1949-re mondhatni meg
szépült, átépült. A volt grófi uradalom minden vagyonát közös tulajdonként élték meg, 
működtették és használták, úgy, mint korábban, csak a képviselőtestület irányította, 
például a szeszfődét, a fedeztető állomást, a dohánypajtákat, stb.

A zömmel elemi iskolát végzett emberek olyan hosszabb távra szóló döntéseket 
hoztak, amelyeket nagyon is ésszerűnek és demokratikusnak tekinthetünk. 1947-ben 
számos javaslat fogalmazódott meg, így az uradalom által létrehozott, de most még a 
falu közösségéhez tartozónak vélt szeszfőzde, a fedeztető állomás, a legeltetési társulás 
működtetéséről, a pálinka vámról, a bérleti díjak megállapításáról, az adókról. Tör
tént néhány új kezdeményezés, például a gyógyszeralap létrehozása a szegény betegek 
megsegítésére, a gallyalap a téli tüzelő pótlására, vagy az, hogy lépjenek be a mentő
egyesületbe, támogassák a népi kollégistákat, stb.20

Új utat szeretnének, amely összekötné őket a városokkal, legfőképp Nyíregyházá
val, de írnak a szatmári főispánnak is, Mátészalkára, mert: „Eljöhet igen rövid idő alatt 
ugyanis egy olyan gazdasági helyzet, amikor nagyon fontossá válik az, hogy a község 
közvetlen összeköttetést kapjon nagyobb piaccal. így Ofehértónak Nyíregyháza lenne 
alkalmas vagy akár Mátészalka, ahová tejet, tojást, zöldségfélét, korai idényfélét, stb. 
bevihetne.”21

Az uradalom a 30-as években aktív részese volt a megyében zajló mezőgazdasági 
kísérleteknek,22 és a szaktudás tisztelete megmaradt az emberekben. így csak az ide
geneknek lehet meglepő, hogy kérelmet nyújtottak be egy gazdaképző iskola indítá
sának engedélyezésére, azzal az indokkal, hogy az új gazdák képzése szükséges.23 Ezt 
nem kapták meg, de rövidesen aranykalászos tanfolyamokat szerveznek. Még nem 
érezték a változást, pontosabban úgy akarták értelmezni, ahogy szerették volna. Erre 
példáként mutathatjuk be, hogy 1944-ben újjászervezték a Hangya szövetkezetét,24 és 
azt remélték, hogy ezzel a lakosság ellátása javulni fog. A felszámolásakor pedig abban 
a hitben voltak, hogy az Ofehértói Földműves Szövetkezet a gazdák szövetkezete lesz. 
Azt gondolják, hogy a szövetkezet által működtetett boltok, valójában a falu igényei
hez fognak igazodni, és írnak is a képviselő testületnek, hogy például több fogyasztási 
cikk legyen, az építkezésekhez helyben vásárolhassanak anyagokat. A járástól viszont 
olyan levelet kap a képviselőtestület, hogy figyeljék a kulákokat. Ezzel nem is foglal
koznak kezdetben, hiszen itt nem voltak kulákok, még a villanyt sem tudták bevezet
tetni, mint írják, azért, mert „Ofehértó lakossága mind nincstelen, újonnan földhöz 
juttatott kisemberekből áll, ezek most építkeznek, mindenöktől megváltak, ami el
adható volt, csak biztosíthassák a kis lakásukat. A lakosság munkáját és fáradtságát

20 MNL SZSZBML, V. 190. 19/1947 jkv. sz. pálinka vám, a 25/1947 és 64/ 1947. kgy. sz. a juhtenyésztésről és a
legelő bérbeadásról árverés, a 290/1947 jkv. sz. a lótenyésztésről, a fedeztető állomás működtetéséről, a 32, 33,
34/1947 kgy. sz. a tenyésztelep fenntartása saját erőből, állami támogatás nélkül, a 12/1947 kgy. sz. az iskolák
segélyezéséről, stb.

21 MNL SZSZBML, V. 190. 2/1947 jkv. sz.
22 Szabolcs Vármegye (Szabolcs és Ung K.E.E. vármegyék). Szerk. Dienes István, Budapest, 1939, 39-101.
23 MNL SZSZBML, V. 190. 63/1947. jkv. sz. irat
24 MNL SZSZBML V. 396. Ófehértó. Dobolási könyvek 3. köt. (1944-1949) 8. doboz.
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tönkre vágta a fagy.”25 Az évekig törlesztendő.hitelt nem merik vállalni. Kárpótlásul 
a fiatalok kedvéért a leventeotthonból kultúrházat alakítanak ki, ennek megnyitására 
elhívják Darvas József minisztert, és újjászervezik a fúvószenekart.26 A már korábban 
is itt élő mesteremberek (kőműves, ács, lakatos, asztalos, cipész, kovács, szíjjártó, ker
tész) mellett új iparűzési engedélyekért folyamodnak. Érdekesség egy mára elfelejtett 
szolgáltatásra, a harisnya szemfelszedésre (nylon harisnya javítására) beadott igény, és 
nagyobb iparosodást sejtet a kocsiszekér- és faárugyárra, a szecskavágó vagy a malom 
üzem alapítására benyújtott kérelem. Az utóbbiak nem jöttek létre, de később alakult 
egy vegyesipari szolgáltató ktsz.

A változást lassan tudomásul kell venniük. Az első jelét még nagy veszteségként 
élték meg, nevezetesen a gróf által nekik épített dohánypajtákat államosították, és a 
Magyar Állami Dohányjövedék felügyelte, de még továbbra is bizakodóak.

3. A  szocializmus korszakai Ófehértón

3.1. Az önkormányzatiság meggyengítése

Az ismét működő fúvószenekarral készültek az 1848-as forradalom ünneplésére, köz
ben megtudják, hogy az iskolákat államosítani fogják. Tulajdonképp még mindig bíz
nak az új rendszerben, és tudomásul veszik az intézkedést -  igaz mást nem is tehettek! 
- ,  csak azt kérik, hogy megtarthassák a hittan órákat. Az igazi változást 1949 tavaszán 
élik át, amikor központi rendelet szerint át kellett szervezniük az önkormányzatiságot. 
A megválasztott 36 új képviselő listáját még jegyzőként Makay Dezső írta alá, a másik 
hitelesítő személy viszont az időközben megalakult Magyar Dolgozók Pártjának a 
titkára, Kovács Mihály.27 Személye nem ismeretlen a falu vezetésében, ugyanis koráb
ban volt bíró, részt vett több népi bizottság munkájában és az MKP tagja volt. Ebből 
adódóan a település elfogadta őt. Azt már kevésbé értették az új köztisztviselők, hogy 
az új hivatali rendben olyan munkamódszert ajánlottak fentről, ami külső felügyelet
ként meghatározta, hogy milyen munkaprogramot kell készíteniük, és negyedévente a 
felsőbb hatóságoknak el kellett küldeniük. A hivatalos indoklást utólag elég nyersnek 
nevezhetjük, de világos volt az üzenete. Az önkormányzatiság korlátozását/felszámo- 
lását jelentette az az álláspont, miszerint „A közigazgatás a munkásosztály hatalmának 
végrehajtó szerve”.28

Ófehértó önkormányzatában évtizedek óta nagy tekintéllyel rendelkezett a jegyző, 
és a „megújulás” — talán éppen ezért — az ő eltávolításával járt. Tulajdonképp egy helyi 
koncepciós per csíráit fedezhetjük fel abban, ahogyan megvádolták, valamint a fe
gyelmi eljárásának a módszerében. A vád az volt, hogy megsértette az éberségi rendet. 
Nevezetesen egyik nap délben nem csukta kulccsal be az irodáját (mert elromlott a

25 MNL SZSZBML, V. 190. 102/1948 jkv. sz. és 34/1949 jkv. sz.
26 MNL SZSZBML, V. 190. 116/1948 jkv. sz.
27 MNL SZSZBML, V. 190. 1949. december 10-i rendkívüli közgyűlés
28 MNL SZSZBML, V. 190. 4. d. 1. k. 322k/1949.
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zár), és a fiókjából, az ebédidő a félórája alatt elveszett a pecsétje, ami aztán „véletlenül” 
a járási pártbizottságra került.29 A fegyelmi kivizsgálás során a magánéletében vájkáló 
kérdéseket az iskola igazgatójának, a gépállomás vezetőjének tették fel, akik nem álltak 
vele munkaviszonyban. Felmenteni nem tudták, de nem bizonyosodott be a tudatos 
felelőtlensége, így áthelyezték és pénzbírságra büntették.30 Közben egy fiatal lányt kül
dött ide a párt (MDP), Fábry Máriát, vezető jegyzőnek. Lelkes, közvetlen személyiség 
volt, aki bizonyítani szeretett volna, úgyhogy felajánlotta a jegyzői javadalmazásra ka
pott 35 holdját, valamint az apaállatok eltartására és az egyházi javadalmazásra kijelölt 
földet, hogy alapítsák meg az első termelőszövetkezetet. Ez 1949. december 22-én meg 
is történt, és a Szabadság tszcs 14 családból 18 taggal 108 kh-on kezdett gazdálkodni. A 
jegyzőnőt pár hónap múlva már a járási pártbizottságra nevezték ki, és később Gulyás 
Emilné dr. néven vált ismertté a Hazafias Népfront megyei titkáraként, országgyűlési 
képviselőként és a megyei tanács elnökhelyetteseként.31 A falu nem idegenkedett a közös 
gazdálkodástól, ez a szövetkezet mindvégig megmaradt, növekedett, majd 1957-ben 
beolvadt az újonnan alapított szövetkezetbe. A szövetkezettel azonban végleg megválto
zott, átalakult az a helyzet, ami a háború után jellemezte a települést, és az önkormány
zatiság és a gazdálkodás kicsúszott a helyiek irányítása alól.

3.2. A Rákosi rendszer helyi jellemzői

A közigazgatás további, egyben teljes átalakítása sem váratott magára sokáig, hiszen 
1950 decemberében megalakult Ofehértón is a községi tanács és annak végrehajtó 
bizottsága.32 A vezetők gyorsan változnak még az első két évben, de valójában nem 
velük volt a lakosságnak baja. Egyre több panaszt fogalmaznak meg. Például, hogy 
hogyan teljesítették a beadási kötelezettségüket, mert ha a terményt odaadják, liszt 
nélkül maradt a család. Ennek a megoldásához segítséget kérnek. A másik lakossági 
vitatéma, hogy a jegyrendszer eltörlése után megjelent egy addig ismeretlen fordított 
hitelezési forma, a békekölcsönjegyzés. Nem értik, miért szorgalmazzák a kuláktervet, 
már többször kinyilvánították, hogy itt nehéz valakit kuláknak nevezni. Sokkal na
gyobb gond, hogy még mindig létezik a beszolgáltatás. Eközben nem történik valódi 
fejlesztés, csak a korábban is itt dolgozók lelkiismeretes munkájára lehetett odafigyel
ni. Például a helyi orvos beszámol a szűrővizsgálatokról, a védőoltásokról. Az egyetlen 
beruházás a már korábban megszavazott új ravatalozó felépítése volt. Ebből a hely
zetből a világesemények mozdítják ki a magyar közéletet, nevezetesen Sztálin halála. 
Természetesen Ofehértó lakossága nem rögtön érzékelte ezt, de viszonylag hamar el
kezdték tárgyalni, és napirendre tűzték „Nagy Imre elvtárs beszédének kiértékelését.”33 
A következtetésük viszont eltér a környező települések reakcióitól, mert elhatározzák, 
hogy megerősítik a Szabadság tszcs-t, meg kell akadályozni a kilépéseket.

29 MNL SZSZBML IV. 411. 1194 d. 547 és 548 sz. iratcsomó/1949
30 MNL SZSZBML XXIII. 14/C 32. d.
31 Kopka János: Három Vallomás. Szabolcs-Szatmári Szemle, 1980. 2. sz. 39-50.
32 MNL SZSZBML, XXIII. 842/b. 1950-53. évi jegyzőkönyvi bejegyzések
33 Uo. A beszéden az 1953-as júniusi határozatot kell érteni.
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1954-ben tanácsválasztás történt, és a falu életében Nagy Sándor tanácselnökké 
választása nagy jelentőségű lett. O ugyan nem volt helyi születésű, de 1934-től élt a 
faluban. Bizonyított munkásmozgalmi múltja volt, 15 évesen már Pesten dolgozott, 
és megismerkedett a munkásmozgalommal. Népszavát olvasott, szórólapokat hordott 
szét, és letartóztatták a Fürst Sándor és társai ellen indított per egyik vádlottjaként. 
Börtönben is volt, és az itt írt jegyzete bizonyítja, hogy illegális pártszemináriumon 
vett részt.34 35 1948-tól a Baktalórántházán megnyitott tüdőszanatóriumban volt gond
nok, és dolgozott a járási pártbizottságon is. Ez egyfajta stabilitást jelentett a település
nek, hiszen a személye a külső nyomástól védte őket. A falu bizalommal fogadta, mert 
már ismerte őt az 1945 utáni időszakból, és Nagy Sándor is igyekezett ott folytatni, 
ahol a beruházások abbamaradtak. 1955. december 7-én beszámoltatják a Szabadság 
tszcs elnökét, ezt követően 74 család lépett be, a következő évben újabb 10 család, és 
1956 tavaszára már 137 tagja lett a szövetkezetnek. Kijelentik, hogy hisznek a köz
ponti irányelvekben, abban, hogy a termelőszövetkezet a parasztok önkéntes szerveze
te, és az államnak segítenie kell a falut gépekkel.

Ezen a ponton jogos a kérdés, miből táplálkozott ez az optimizmus? Talán, mert az 
uradalom után is voltak olyan vezetőik, akikben feltétlenül megbíztak? így történt ez 
a Makay jegyző és az első önkormányzat embereinél. Vagy, mert a saját gazdálkodás 
lehetősége itt nem fulladt kudarcba, hiszen továbbra is a feles földművelés tapaszta
lata és gyakorlata érvényesült, például a dohányművelésben, és a község tulajdonába 
került uradalmi infrastruktúrát is folyamatosan használták? Gondolhatunk természe
tesen a politikai propaganda sikerességére is, de a beszolgáltatás ez ellen hathatott.

Az 1956 októberi események megzavarták a falut, nem is tartottak tanácsülést 
egészen a következő évig. Az 1957. január 5-i első ülésen3,5 még azt beszélik meg, hogy 
nem akarnak a központi dolgokkal foglalkozni. Természetesen voltak olyanok, akik 
más falvak mintájára, munkástanácsot szerveztek, fel akarták oszlatni a termelőszö
vetkezetet, de a falu ezt nem engedte, nem álltak a feloszlatok mellé. Aztán a márci
us 27-i jegyzőkönyv mintha választ vagy önálló magyarázatot adna. Nem hisznek a 
híreknek, és azt írják le, hogy „...a munkásosztály maga ellen nem tör, nem kívánta 
megdönteni a saját hatalmát.” A magyarázat már olyan, mintha a kádári konszolidá
ció indoklásához igazodna, mert az a véleményük, hogy a hibákat ki kellett javítani, 
voltak helyben is hibák és Nagy Imre is követett el hibákat. A tanácselnök végig a 
helyén maradt, hiszen politikai nézeteit nem kérdőjelezhették meg, a faluban pedig 
ismert és elfogadott volt. Más esetekben viszont az új hatalom már nem törekedett 
arra, hogy a falu lakosaiból válasszanak új elöljárókat. Máshonnan érkezik a VB-titkár 
Takács Árpád, akit előbb kooptálnak a tanácstagok közé.

3.3. A közös gazdálkodás megújulása -  Ófehértó szövetkezeti község lett

1957-ben jelentős átalakulások történtek, de az első hónapokban úgy teltek a hétköz
napok, mint bármely tavaszon. Miközben átszervezések történtek a tanács bizottsá

34 MNL SZSZBML, XXXV. 164. Nagy Sándor veterán munkásmozgalmi dokumentumai. 45. és 50. őe.
35 MNL SZSZBML, MNL SZSZBML, XXIII. 842/b. 1957. évi jegyzőkönyvek
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gaiban, megalakult a KISZ, ennek apropóján ismét kultúrotthont avattak. A fiatalok 
mellett ide várták a falu lakosságát, akik számára mezőgazdasági tanfolyamot, a fia
taloknak mezőgazdasági szakkört szerveztek. Saját mozivállalatot hoznak létre, mert 
a MOKEP árait sokallják. Mindezt a helyi tanács irányításával és a helyi iskola taná
rainak a közreműködésével végzik. Az országos változásokból két dologra reagáltak, 
mindkettő a szövetkezeti életet érintette, amelyekről a következő évben, 1958. február 
13-án, a tanácsválasztásra készülve, Nagy Sándor tanácselnök tartott beszámolót a 
falu lakossága előtt.

Kiemeli az Agrártézisek néven megismert párthatározat kapcsán, hogy a szövetke
zetesítés jó kezdeményezés volt, de a parasztság egyes rétegeivel nem, vagy rosszul fog
lalkoztak, majd a jegyzőkönyv így folytatódik: A nagyüzemi termelés nem cél, hanem 
eszköz a jóléthez! Erre a véleményre mondhatnánk, hathatott az 1957 júliusában meg
jelent párthatározat, de Ofehértón már 1957 februárjában megalakult az új Búzakalász 
Termelőszövetkezet,36 mert önmaguk számára leszögezik, hogy a szövetkezet nem tűnik 
reakciósnak, ezért támogatni kell. Ez azért elgondolkoztató, mert még meg sem jelentek 
ekkor azok a párthatározatok, kormányrendeletek, amelyek a mezőgazdaság szocialista 
átszervezését hivatottak felgyorsítani. Ide nem kellettek agitátorok, mert már a közös 
gazdálkodás szakszerű megújítását szervezik, a kezdeményezéseiket az adott helyzet
ben természetesen a kormányzat szívesen vette. A helyi események nem mutatnak kö
vetkezetes napi politikai motivációt, sokkal inkább az újrakezdés lendülete figyelhető 
meg. Például 1959-ben társadalmi munkával 250 facsemetét ültettek el a kultúrház 
elé, óvodabővítésbe kezdenek ugyanígy, a burgonyabogát elleni védekezésről tanácsü
lésen tárgyalnak. Ugyanezen a fórumon beszélték meg a település vezetői a Földműves 
Szövetkezet helyzetét is. 1960-ban már 1020 tagja volt az 1946-ban létrehozott szövet
kezetnek, és határozatot hoznak, hogy már 16 éves kortól lehessen kérni a tagfelvételt. 
Vegyesiparcikk boltot nyitnak, ahol ruházatot is lehet majd vásárolni, és elhangzik az is, 
a tanács jogköre legyen, hogy a bővítésről döntsön. Ez a helyi vezetésbe vetett bizalom 
jele, egyben a helyi érdekek érvényesítésének a naiv vágya.

Az új szövetkezet a kis tsz-nek nevezett Szabadság szövetkezettel 1960-ban egye
sült, és Búzakalász néven működött tovább. Ekkor új elnököt kaptak, ugyanis köz
ponti ajánlásra választották meg Szviridov Ivánnét, aki korábban a Földműves Szö
vetkezet élén állt.37 Folyamatosan nőtt a belépő tagok száma, de ekkorra már több a 
földje, mint amennyit a tagság el tud látni. Segítséget kértek a kormánytól. Azt kérik, 
hogy a kormány képzett szakembereket küldjön ide, legalább 500 főt. Emellett ked
vezményes árakat kérnek a vetőmagvásárláshoz, a gyümölcsfa telepítésekhez, a talaj
műveléshez zöldtrágya beszerzéshez, amit meg is kaptak. Emellett az állattenyésztést, 
közte a gyors megtérülés reményében, a baromfitenyésztést is fejleszteni kezdték.

Az új termelőszövetkezet vezetősége átvett a községtől néhány gazdasági feladatot, 
például a legeltetési bizottság munkáját, ami arra enged következtetni, hogy inkább a 
közös állattenyésztést kívánták erősíteni.

36 MNL SZSZBML, XXX.339/a l-3.d. tsz közgyűlések iratai.
37 Szviridov Ivánné szül. Szabados Veronika (1926—2015), aki a tsz-elnöki feladatok ellátása mellett több cikluson 
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Tagjainak száma 5 9 5  fő
aktív tagok száma

495 fő
öregségi járadékos 

142 fő
Összterülete: 3 5 5 0  kh
szántó 2435 kh gyümölcsös 197 kh
rét 91 kh erdő 248 kh
legelő 391 kh szőlő 149 kh
kivett terület (pl. mocsárból, 
feltört legelő) 39 kh termő gyümölcsös 142 kh

háztáji 647 kh -> ebből szántó 282 kh

2. táblázat: A termelőszövetkezet főbb mutató számai 1965-ben38

Az immár országos hírnév a mintagazdaságnak mondható tsz gazdálkodásnak szólt. A 
dohánytermesztés korszerűsítése hozta a legnagyobb sikert, emellett az almatermesz
tésnek és a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységnek volt köszönhető. Újszerű volt az 
az Egyszerű Társasági Szerződés,39 amely részben a szakszövetkezet, részben a feldolgo
zóipari együttműködés határán lévő gazdasági formává nőtte ki magát.

A falu neve bizonyos körökben másról is ismert, hiszen az erdejében olyan nagy 
katonai létesítmény működött, amelynek csak egy részét képezte a gyakorló lőtér.

4. A rendszerváltás helyi válsága

A mezőgazdaságban a változások már akkor elkezdődtek, amikor 1988-ban kezde
ményezték szövetkezeti és vagyonjegy nevesítését. Sajnos ekkorra már sem az igazga
tás, sem a szövetkezet élén nincs olyan erős, politikailag is képzett egyéniség, mint a 
korábbi években, és elkezdődött egy folyamatos védekezés, értékmentési próbálko
zás, amivel meg szeretnék védeni a lakosok a munkahelyüket. Az igazsághoz tartozik, 
hogy a ’80-as években sokan vállaltak az iparban munkát, ingáztak a lakó- és munka
helyük között. A szövetkezeti tagok száma kismértékben csökkent, és az idő teltével 
egyre többen nyugdíjas korba értek.

1992. február 21-én a közgyűlésen Boldizsár József tsz elnök bejelenti: „A szövet
kezeti törvény és az átmeneti törvény előírja, hogy a szövetkezetek a jelenlegi formá
jukban tovább nem működhetnek,”40 majd felsorolja, hogy a kormány mindenkinek 
a saját kezébe adja a sorsát, és nem lenne szerencsés a kormányzati szándékkal szembe 
menni. Azt javasolja, alakuljanak átmeneti csoportok ágazatonként, és ezek vezetői
nek a felügyeletével dolgozzanak az új választásokig, mert ő nem vállalja tovább az 
elnöki munkát. Ilyen vezetői hozzáállást fél évszázada sohsem tapasztaltak, felhábo5

38
39

40

Láczay Magdolna: Ófehértó a huszadik század második felében In: Sallai, 2018, 163.
H anusz Árpád : Dohánytermesztésünk koncentrálódása és specializálódása, Szabolcs-Szatmári Szemle, 1980. 1. sz.
19-24.
MNL SZSZBML, XXX.339/a l-3 .d . tsz közgyűlések iratai
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rodik a tagság, és helyben bizottságok jönnek létre, a vezetést pedig átvállalja Szabó 
János elnökhelyettes.

A tagság érzi, hogy nagy a baj, de ebben az évben csak 61 tag lépett ki, a többiek 
arról tárgyalnak, milyen formában tudnának együtt maradni. Felsőbb hatóságoktól 
segítséget nem remélhetnek, különösen, hogy a márciusi közgyűlésre érkező megyei 
vezető arra hívja fel a figyelmet, hogy a kárpótlás során nemcsak a tagságra kell számí
tani, hanem olyan örökösökre is, akik nem itt dolgoztak, de őseiknek lehetnek bent 
földjeik. Az elnök viszont azt panaszolja, hogy a Kárpótlási Hivataltól nem kapják 
meg az igénylők listáját, hogy a sajtó nem tájékoztatja megbízhatóan a lakosságot. A 
kárpótlási folyamatnak, a privatizációnak, a mezőgazdaság átszervezésének a rendezet
lenségét valójában nem látják, de az érveik szívbemarkolóak. Az ófehértói asszonyok 
konkrét indokokat emlegettek: maradjon együtt a szövetkezet, mert egyénileg nem 
tudnak gazdálkodni, nincsenek hozzá gépeik. A másik asszony azt mondja, hogy a 
fiataloknak feltétlenül munkahelyet kell teremteni. Ezért 1992 decemberében 323 
taggal átalakították/újraalakították a termelőszövetkezetet.

A mezőgazdaság átszervezéséről a megformált a véleményük nem alaptalan. A 
vezetőség csatlakozott A mezőgazdasági szövetkezők és termelők 1993. május 25-i 
közgyűlésének a felhívásához.41 Ez valójában egy vádirat, amelyben a kormány tét
lenségéről azt írják, láthatóan nem ismeri fel az állam a saját érdekeit. Válságkezelő 
program helyett — tehetetlenségből, hozzá nem értésből, vagy a nyugati országok, 
azok mezőgazdasága iránti gesztusból — továbbra is teret ad a mezőgazdaság politikai 
indíttatású szétzilálásának. Felkérik az ország polgárait, „Ismerjék fel, hogy a magyar 
mezőgazdaság tönkretétele a külföldi versenytársak érdekeit szolgálja”. A következő 
közgyűlésen megállapítják, hogy kényszergazdálkodást folytatnak, és fordulóponthoz 
érkeztek, dönteniük kell a jövőről.

1994-ben az olvasható a jegyzőkönyvben: „De mit tehet a föld népe? Még azt sem 
mondhatja, hogy munkája nélkül nem lesz az országnak kenyere, hisz itt vannak a 
világcégek, ha kell, ellátják az országot, Ebből következik, hogy az itt élőknek kell 
megteremteni a megélhetési lehetőséget, az állam támogatása nélkül.”42 Ez részben 
magyarázza, hogy 1994-ben kilépés nem volt, és 2000. február 4-ig kft formában mű
ködtek, amikor Zakor Zoltán elnök több mint kétszáz tag jelenlétében bejelentette a 
jogutód nélküli megszűnést.

Ezzel megszakadt egy kivételes társadalmi kísérlet, amelyet a reformkorban álmod
tak, a kiegyezés idején fogant, a huszadik század közepén itt megszületett, és a század 
második felében, igaz csak egy kis időre, sikerült megvalósítani: az önkormányzati 
felelős döntéseket, a mezőgazdaság felvirágozatását, az ebből élők életének javítását. 
Majd egy század alatt a cselédfalu lakossága önmaga sorsát lassú szerves fejlődés során 
megtanulta alakítani, saját munkáját megbecsülni. Az itt élő idősebb generáció még 
emlékszik rá, hogy milyen döntéseket hoztak a falu, a tsz érdekében, hogyan építettek 
óvodát, iskolát, de ennek a kivételes önkormányzatiságnak a hőskora már a múlté.

41 MNL SZSZBML, XXX.339/a 3 d. 1/1993.
42 Uo.
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