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 Fodor István Ferenc

ARCKÉPVÁZLAT A KÖZELMÚLTBÓL:
KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLYNÉ VARGA AMÁLIA

Egy új foglalkozás jelent meg a magyar falu
életében a második világháború utáni id szak-
ban: a termel szövetkezeti elnök – a tsz-elnök.
Az 1940-es évek végén alakultak meg Magyaror-
szágon szovjet mintára a kolhozszer  tsz-ek,
amelyeknek kezdetben többféle változatuk volt
(pl. a tszcs. termel szövetkezeti csoportot je-
lentett.) Elnökeik sem egy mintára kerültek az
élükre: volt, aki, mint jelesen dolgozó elismert
gazda, volt, aki „ejt erny vel” jött valamelyik
magasabb helyr l. Az egyikbe több, a másikba
kevesebb beleszólása volt a tagságnak. A lé-
nyeg az, hogy a XX. század második felének jel-
legzetes figurái voltak, akik hol a tagság elisme-
rését érdemelték ki, hol pedig éppen az ellenke-
z jét. Mindenesetre ahogy haladtunk el re az

id ben, egyre többet számított a mez gazdasági szakértelem a politikai helyett.
Jászjákóhalmán is volt egy tsz-elnök, aki a korábbi nagy fluktuáció után viszonylag
hosszabb ideig maradt a helyén: 8 évig.  E kis írás célja nem az, hogy min sítsem a
munkáját - hiszen, mint nem szakember, ezt nem is tudnám megtenni -, hanem az,
hogy a rendelkezésre álló viszonylag sok dokumentum segítségével bemutassam.
Mert elég sok cikk, könyvrészlet, tv-m sor jelent meg róla: egyedi színt képviselt a
jászsági tsz-elnökök körében. Nem volt jellemz  a n i tsz-elnök.

Varga Amália 1927-ben Jákóhalmán született, a néhai Varga bácsi (Varga István)
6 gyereke közül a másodikként, és az els  lányként. A mostani házuktól csupán egy
utcányira. Az akkori szokás szerint 6 elemit végzett, amellett pedig rzött háziállatokat,
napszámba járt, mert az 5 hold önmagában nem tudta eltartani a családot. Aztán
férjhez ment egy iparoslegényhez, egy cipészhez, kib l sok akadt az iparos múlttal
rendelkez  Jákóhalmán.  a hatvanas években a helyi Cipész KTSz üzemvezet je
volt. Varga bácsi már nem élt, amikor lánya belépett az 1949-ben megalakuló Béke
tsz-be. Mindezeket Zágoni Ferenc cikkéb l is olvashatjuk, aki „Arcok a mából”
címmel írt riportokat a Tükörbe 1969-ben, mely aztán megjelent könyv alakban is.1

Az itt említett „mostani ház”-ban ma a kisebbik fia lakik családjával, a nagyobbik fia
– aki osztálytársam volt – Jászberényben él, maga Ami néni pedig  id sebb korában
szintén beköltözött – legalábbis egy id re -Jászberénybe.

Érdekes, hogy tsz-tagként, párttagként – visszaemlékez k szerint – 1956. október
28-án vasárnap ott volt az I. világháborús emlékm nél szervezett hazafias tüntetésen.
Ezekben a napokban egyébként elzavarták Vrebovszky Mihály községi párttitkárt,
akit agyon is akartak csapni, s 1957-ben már Kerékgyártóné az utód.2

Utána  még sok víz lefolyik a Tarnán a tsz-elnökségig, mert ahogy a megyei
lapban olvashatjuk: az utolsónak megmaradt két jákóhalmi tsz – a Béke és a Pet fi
– egyesült 1964. február 13-án, és Kerékgyártó Mihálynét elnökké választották.3

Helyettese Farkas Mihály, majd Labáth Mihály, f könyvel je Nagypál Ferenc lett.
 maga emlékezett vissza, hogy voltak, akik azt mondták: csak nem választunk

asszony elnököt!?  De aztán ellenszavazat nélkül megválasztották a 7 éve községi
párttitkárként tevékenyked  Kerékgyártónét, aki 6000 kat. h gazdája lett, több száz
családért vállalt felel sséget.  lett a 13. elnök, az addig átlag 13 hónapot megért
elnökök sorában. Megjegyzend , hogy id vel mez gazdasági végzettséget szerzett.

A volt Béke tsz-ben 1230, a volt Pet fiben 852 személy élt a tsz-b l, összesen
2082-en az akkor 4000 lakosú községben. (Voltak sokan, akik éppen a tsz el l mene-
kültek az iparba, a jászberényi H t gépgyárba, és máshová.) Az egyik els  tanácsi
beszámolóból idézünk: „ Most már a két termel szövetkezet együtt gazdálkodik és
bizony az els  évben igen komoly nehézségekkel kell megküzdeni. Els sorban
szervezetileg kell az embereket összehozni hogyha különböz  szokásaik voltak is,
most el kell térni, ezt ne úgy érezzék, mintha nekik a rovásukra menne, hanem a
gazdaság megszilárdulása érdekében történik…Bízzunk benne, hogy a termel szö-
vetkezet meger södik, tagjai megfelel  anyagi javakban részesülnek és a kezdeti
elégedetlenség, ami még fennáll, megsz nik.” A jelentés alatt nincs aláírás, csak
ceruzával írott megjegyzés: „aláíratni”.4 A két tsz tiszta vagyona 13 millió 910 ezer
forint volt. A volt Békében 28,30 Ft-ot fizettek munkaegységenként, a volt Pet fiben
17,75-öt. Az egy f re es  jövedelem az el bbinél 12.661,- Ft volt, az utóbbinál 10.010
évente.

A Béke tsz-ben már az egyesülés el tt megkezdték az áttérést a munkaegységr l
a készpénzes rendszerre, melyet kés bb a volt Pet fi tagjaival is megismertettek. A
változás olyan sikeres lett, hogy 1965-re már teljes mértékben ezt alkalmazták.

1 Tükör 1969. jún 2. szám és Zágoni Ferenc: Emberek, utak, sorsok (Portrék), Bp. 1974.
KOZMOSZ

2 Csányi Sándorné akkori tanácsházi dolgozó visszaemlékezése alapján
3 A hivatkozások gyakran saját el bb 1979-ben megírt, majd 1989-ben megjelent könyvemb l
valók: Fodor István Ferenc: A jászjákóhalmi „Béke” Mez gazdasági Termel szövetkezet 40
(el bb 30) éves története, Szolnok-Jászjákóhalma, 1989. A Pet fi, majd Béke tsz-nek apám is
tagja volt –  sem jószántából, mint sokan mások-, az elnök asszony nagyobbik fia pedig
osztálytársam volt, így magam is sok mindent tudok kontrolálni a leírt dokumentumok mellett.
4 Jászjákóhalma, Tanácsi jegyz könyvek-1964. Megyei Levéltár
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A munkaegységgel egy kicsit célszer  megismerkedni, hiszen ez a fél évszázados
fogalom talán a mai olvasónak nem sokat mond. Én magam találkoztam vele gyakran,
mivel édesapám is a tsz tagja volt. Este el vette a nagy szürke munkaegységkönyvet
és kiszámoltatta velem, hogy mit keresett aznap. Ez úgy nézett ki, hogy elvileg
minden munka, -amivel a tsz-ben foglalkoztak – bizonyos egységbe volt sorolva:
pl. lókapázás kötött talajon x katasztrális holdon 0,75 munkaegység. Ha valaki ennek
a háromszorosát elvégezte aznap, akkor az aznapi munkaegysége 2,25 volt. Ebb l
azonban még nem lehetett tudni, hogy mennyi volt a napi kereset, hiszen a
munkaegységre csak terv volt az év elején, de hogy ténylegesen mennyit fizetnek
majd, az csak az végén derült ki. Ha egyáltalán fizettek, és nem omlott össze a
gazdaság, vagy nem természetben kapták meg a járandóságot. Évközben
természetesen volt el leg havonta, de a végleges elszámolás a következ  év elején,
zárszámadáskor volt. Ha jól m ködött a tsz – ilyen is volt -, akkor a tervezettnél
többet is fizetett egy munkaegységre. Példánknál maradva tehát: ha 28,30-at fizettek
egy munkaegységre, akkor a 2,25-re 63 forint  67 fillért. Ez volt a napi kereset. A
megyei lap 1968-as számában éppen a jákóhalmi készpénzdíjazási tapasztalatokról
jelent meg cikk, mely azzal indul, hogy „a munkaegységnek nem volt hitele, tekintélye.
Az állandó „hígítás” miatt csökkent az értéke, az emberek nem bíztak benne.” A cikk
szerint a követel dz k, a nagyszájúak jártak jól, a rendszeresen dolgozók – pl. az
állattenyészt k – ráfizettek. Az új jövedelemelosztási-módban új normákat dolgoztak
ki, ahol egységnyi munkát forintban fejeztek ki. Az állattenyésztésben addig gyakran
cserél d  emberek nem mozogtak más irányban, bevált a számításuk, elégedettek a
keresetükkel. Az itt szerzett kedvez  tapasztalatok alapján 1966-tól minden ágazatban
bevezették a készpénz díjazást. Munkadíj-alapot képeztek, s a jövedelem 80 százalékát
a következ  hónapban kifizették, a fennmaradó 20 %-ot pedig a következ  év elején,
a zárszámadáskor, amikor az elért eredményekt l függ en többet is fizethettek a
tervezettnél. A növénytermesztésben nehezebben ment a gépesítés, az elmaradott
m szaki fejlesztés miatt alacsonyak voltak a hozamok. Volt már cukorrépa- és kukorica
kombájn, de addig még sok id  eltelt, amíg megvalósult a növénytermesztés komplex
gépesítése.

Az új jövedelemelosztási-formában pl. Dancsák János rakodó 4008,- Ft-ot keresett
júliusban, de 16 órát dolgozott naponta. A tsz sajátossága, hogy pl. Cs ke Péter
növénytermeszt  januárban 371, júniusban 1645,- Ft-ot kapott. 5

1964-ben mindössze négy szakember volt a tsz-ben, aki középfokú szakképzett-
séggel rendelkezett: köztük Szabari István, aki majd a következ  évtized elnöke lesz.
Mint visszaemlékezett rá,  volt az, aki az új elnök megválasztásakor f állattenyészt
lett, és  volt a kidolgozója az új fizetési rendszernek. A négy fiatal szakemberb l
egy volt jákóhalmi, Szabó János, a többiek más jász településekr l származtak.

Szabari István úgy emlékszik az összevonást követ  id kre, hogy a korábbi
konfliktusokon már túl voltak: ez az id szak nem volt azonos a Rákosi-korszakkal,
de nem volt azonos a 3-4 évvel ezel tti id szakkal sem, amikor a kényszer  tsz-be
léptetések – agitálások – zajlottak. Ez utóbbi id szakot már helyb l ismerte, mivel
1959-ben került a helyi Béke tsz-be.  Ezeknek az eseményeknek az elmúltával
lecsillapodtak a kedélyek, kezdtek a tagok hozzászokni a közös munkához, az új
technológiához. Korábban inkább el fordult, hogy élcel dtek a mez gazdászokkal
(agronómus = ugró mókus stb), a gazdák a saját és seik több évtizedes, évszázados
tapasztalatait részesítették el nyben, és lenézték a „könyvb l való gazdálkodást”.

 személy szerint is jó kapcsolatot tudott kiépíteni az id sebb korosztállyal. Ebben
az id ben a gondot szerinte is inkább az jelentette, hogy a két összevont tsz tagsága
mer ben más indíttatású volt, ahhoz, hogy együtt tudjanak m ködni, össze kellett

ket szoktatni. Ennek egyik módja volt – saját tapasztalataim szerint is -, hogy
kirándulásokat szerveztek. Olyan kiruccanások is voltak, hogy különvonattal men-
tünk el Balatonalmádiba egynapos kirándulás keretében. Buszok vittek be bennünket
Jászberénybe, onnét pedig a vasútállomásról végig szabad útja volt a vonatunknak
a Balatonig. Nagyon sokan az id sebbek közül még nem látták a Balatont – én
magam sem addig, de én csak tizenéves voltam -, nemhogy ott, de még esetleg a
szomszéd megyékben sem jártak. Ebben az id szakban lett állandó téma a hortobágyi
– mátai – lovas versenyeken való részvétel. Nem egyszer ott voltam én is – szintén
szólva a pokolra kívánva a szervez jét is –, kellemetlen volt sülni-f ni a dögmelegben
a fátlan lelátón, jobb híján szalmakalapban. Nem igazán érdekelt a lovasverseny,
f leg sorozatban nem – apám azonban élt-halt érte – s ha nem mentem volna el, abból
sért dés lett volna. Aztán a budapesti különböz  vásárokon való részvétel! Meg-
szokottá váltak a külföldi kiruccanások is, f leg Csehszlovákiába. Ott aztán a látni-
valók közé tartoztak a boltok is! Mindenesetre egy új világ köszöntött azokra az
emberekre, akik addig végigdolgozták a nyarat és eszükbe sem jutott, hogy ilyesmit
is csinálhatnak néha, pl. aratás után. Voltak persze nyakas jászok is, akik nem
tágítottak a hagyományos értékrendb l: nagyanyámat  – aki ekkor járadékosként
260,- Ft-ot kapott hetvenegynéhány évesen – el nem lehetett volna csalogatni egy
tsz ingyen bankettre, mert „Lékó Örzsinek nincs arra szüksége, hogy t a kommu-
nisták ingyen etessék!” Merthogy ez meg a másik összeszoktatási módszer volt:
ingyen bankett augusztus 20-án, amit szövetkezeti nap néven rendezvényekkel
t zdeltek meg és öregek napja pörkölttel, sörrel. Csupán érdekességként jegyzem
meg, hogy ezeken a banketteken meglep  események történtek: olyan emberek,
akik életükben alig ittak, s be nem mentek volna a kocsmába, „az asztal alá itták
magukat”, míg a rendszeres kocsmába járók jókedv en a saját lábukon hagyták el a
terepet. Nem azért, mert k jobban bírták az italt, hanem k most sem ittak többet,
mint máskor, annak ellenére, hogy ingyen volt.

Nem volt könny  az els  esztend : „Az el z  évr l áthúzódó tartozásként  több,5 Szolnok megyei Néplap, 1968. nov. 12.
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A munkaegységgel egy kicsit célszer  megismerkedni, hiszen ez a fél évszázados
fogalom talán a mai olvasónak nem sokat mond. Én magam találkoztam vele gyakran,
mivel édesapám is a tsz tagja volt. Este el vette a nagy szürke munkaegységkönyvet
és kiszámoltatta velem, hogy mit keresett aznap. Ez úgy nézett ki, hogy elvileg
minden munka, -amivel a tsz-ben foglalkoztak – bizonyos egységbe volt sorolva:
pl. lókapázás kötött talajon x katasztrális holdon 0,75 munkaegység. Ha valaki ennek
a háromszorosát elvégezte aznap, akkor az aznapi munkaegysége 2,25 volt. Ebb l
azonban még nem lehetett tudni, hogy mennyi volt a napi kereset, hiszen a
munkaegységre csak terv volt az év elején, de hogy ténylegesen mennyit fizetnek
majd, az csak az végén derült ki. Ha egyáltalán fizettek, és nem omlott össze a
gazdaság, vagy nem természetben kapták meg a járandóságot. Évközben
természetesen volt el leg havonta, de a végleges elszámolás a következ  év elején,
zárszámadáskor volt. Ha jól m ködött a tsz – ilyen is volt -, akkor a tervezettnél
többet is fizetett egy munkaegységre. Példánknál maradva tehát: ha 28,30-at fizettek
egy munkaegységre, akkor a 2,25-re 63 forint  67 fillért. Ez volt a napi kereset. A
megyei lap 1968-as számában éppen a jákóhalmi készpénzdíjazási tapasztalatokról
jelent meg cikk, mely azzal indul, hogy „a munkaegységnek nem volt hitele, tekintélye.
Az állandó „hígítás” miatt csökkent az értéke, az emberek nem bíztak benne.” A cikk
szerint a követel dz k, a nagyszájúak jártak jól, a rendszeresen dolgozók – pl. az
állattenyészt k – ráfizettek. Az új jövedelemelosztási-módban új normákat dolgoztak
ki, ahol egységnyi munkát forintban fejeztek ki. Az állattenyésztésben addig gyakran
cserél d  emberek nem mozogtak más irányban, bevált a számításuk, elégedettek a
keresetükkel. Az itt szerzett kedvez  tapasztalatok alapján 1966-tól minden ágazatban
bevezették a készpénz díjazást. Munkadíj-alapot képeztek, s a jövedelem 80 százalékát
a következ  hónapban kifizették, a fennmaradó 20 %-ot pedig a következ  év elején,
a zárszámadáskor, amikor az elért eredményekt l függ en többet is fizethettek a
tervezettnél. A növénytermesztésben nehezebben ment a gépesítés, az elmaradott
m szaki fejlesztés miatt alacsonyak voltak a hozamok. Volt már cukorrépa- és kukorica
kombájn, de addig még sok id  eltelt, amíg megvalósult a növénytermesztés komplex
gépesítése.

Az új jövedelemelosztási-formában pl. Dancsák János rakodó 4008,- Ft-ot keresett
júliusban, de 16 órát dolgozott naponta. A tsz sajátossága, hogy pl. Cs ke Péter
növénytermeszt  januárban 371, júniusban 1645,- Ft-ot kapott. 5

1964-ben mindössze négy szakember volt a tsz-ben, aki középfokú szakképzett-
séggel rendelkezett: köztük Szabari István, aki majd a következ  évtized elnöke lesz.
Mint visszaemlékezett rá,  volt az, aki az új elnök megválasztásakor f állattenyészt
lett, és  volt a kidolgozója az új fizetési rendszernek. A négy fiatal szakemberb l
egy volt jákóhalmi, Szabó János, a többiek más jász településekr l származtak.

Szabari István úgy emlékszik az összevonást követ  id kre, hogy a korábbi
konfliktusokon már túl voltak: ez az id szak nem volt azonos a Rákosi-korszakkal,
de nem volt azonos a 3-4 évvel ezel tti id szakkal sem, amikor a kényszer  tsz-be
léptetések – agitálások – zajlottak. Ez utóbbi id szakot már helyb l ismerte, mivel
1959-ben került a helyi Béke tsz-be.  Ezeknek az eseményeknek az elmúltával
lecsillapodtak a kedélyek, kezdtek a tagok hozzászokni a közös munkához, az új
technológiához. Korábban inkább el fordult, hogy élcel dtek a mez gazdászokkal
(agronómus = ugró mókus stb), a gazdák a saját és seik több évtizedes, évszázados
tapasztalatait részesítették el nyben, és lenézték a „könyvb l való gazdálkodást”.

 személy szerint is jó kapcsolatot tudott kiépíteni az id sebb korosztállyal. Ebben
az id ben a gondot szerinte is inkább az jelentette, hogy a két összevont tsz tagsága
mer ben más indíttatású volt, ahhoz, hogy együtt tudjanak m ködni, össze kellett

ket szoktatni. Ennek egyik módja volt – saját tapasztalataim szerint is -, hogy
kirándulásokat szerveztek. Olyan kiruccanások is voltak, hogy különvonattal men-
tünk el Balatonalmádiba egynapos kirándulás keretében. Buszok vittek be bennünket
Jászberénybe, onnét pedig a vasútállomásról végig szabad útja volt a vonatunknak
a Balatonig. Nagyon sokan az id sebbek közül még nem látták a Balatont – én
magam sem addig, de én csak tizenéves voltam -, nemhogy ott, de még esetleg a
szomszéd megyékben sem jártak. Ebben az id szakban lett állandó téma a hortobágyi
– mátai – lovas versenyeken való részvétel. Nem egyszer ott voltam én is – szintén
szólva a pokolra kívánva a szervez jét is –, kellemetlen volt sülni-f ni a dögmelegben
a fátlan lelátón, jobb híján szalmakalapban. Nem igazán érdekelt a lovasverseny,
f leg sorozatban nem – apám azonban élt-halt érte – s ha nem mentem volna el, abból
sért dés lett volna. Aztán a budapesti különböz  vásárokon való részvétel! Meg-
szokottá váltak a külföldi kiruccanások is, f leg Csehszlovákiába. Ott aztán a látni-
valók közé tartoztak a boltok is! Mindenesetre egy új világ köszöntött azokra az
emberekre, akik addig végigdolgozták a nyarat és eszükbe sem jutott, hogy ilyesmit
is csinálhatnak néha, pl. aratás után. Voltak persze nyakas jászok is, akik nem
tágítottak a hagyományos értékrendb l: nagyanyámat  – aki ekkor járadékosként
260,- Ft-ot kapott hetvenegynéhány évesen – el nem lehetett volna csalogatni egy
tsz ingyen bankettre, mert „Lékó Örzsinek nincs arra szüksége, hogy t a kommu-
nisták ingyen etessék!” Merthogy ez meg a másik összeszoktatási módszer volt:
ingyen bankett augusztus 20-án, amit szövetkezeti nap néven rendezvényekkel
t zdeltek meg és öregek napja pörkölttel, sörrel. Csupán érdekességként jegyzem
meg, hogy ezeken a banketteken meglep  események történtek: olyan emberek,
akik életükben alig ittak, s be nem mentek volna a kocsmába, „az asztal alá itták
magukat”, míg a rendszeres kocsmába járók jókedv en a saját lábukon hagyták el a
terepet. Nem azért, mert k jobban bírták az italt, hanem k most sem ittak többet,
mint máskor, annak ellenére, hogy ingyen volt.

Nem volt könny  az els  esztend : „Az el z  évr l áthúzódó tartozásként  több,5 Szolnok megyei Néplap, 1968. nov. 12.
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mint 40.000,-Ft-ot kellett visszafizetni, de 1964-ben már több, mint 50.000,-Ft jutott
az id s tagokra, 15.000,- Ft tanulmányútra, kirándulásra is. Az a baj, hogy volt már
vagy 10 tsz-elnök a korábbi 5 termel szövetkezetben, s az mind elnök szeretne
lenni.” – hangzott el az egyik párttaggy lésen. Akinek nem jutott a korábbihoz
hasonló poszt, le kell gy zni a sért döttséget. Kiemelked  eredménnyel még nem
lehet büszkélkedni, de már sok mindenben történt változás. Az is bizonyítja a kezdeti
nehézségeket, hogy a Fegyelmi Bizottság egy év alatt hatszor ülésezett, de lehetett
volna többször is.6  Ugyanebben az évben 4 brigád volt a tsz-ben, akik közt
felosztották az egész területet, melyek a brigádvezet k nevét viselték. 1965-ben a
volt gépállomást gépm helyként teljesen a birtokukba vehették. Ez évben alakítottak
ki egy kultúrhelyiséget is az iroda melletti különálló épületben, melyet 17.000,- Ft-os
ráfordítással hoztak helyre. Átadták a tsz tévéjét, rádióját, és a környez  lakosság is
eljárogatott oda, amellett ifjúsági klubként is szerepelt a kés bbi id kben. 18.000,-
Ft-tal támogatta a tsz a sportkört is, és teherkocsit biztosított nekik a különféle
eseményekre való eljutásban. 1966-ban a tsz átvállalta, hogy a tagjainak az adóját
kifizeti, és levonja a keresetb l. Ez amiatt is el nyös volt, mert így biztos befizetésre
került az adó, másrészt viszont a tsz tagoknak nem kellett külön utánajárni.
Ugyanebben az évben büszkén számolnak be az öregekr l való gondoskodásról,
mely szerint „a termel szövetkezet rátért arra az útra, amelyet pártunk és kormányunk
határozata ezen a területen elvár”. 238 f  nyugdíjas és járadékos van a tsz-ben,
akiknek megrendezték az öregek napját, ahol 160-an megjelentek. Kaptak meleg
virslit, sört, krémest, bambit, aki beteg volt, annak pedig elvitték a tízórait.7

1967-re már valamennyi gép a tsz saját tulajdonát képezte. S ugyanebben az
évben nagy megtiszteltetés érte Kerékgyártónét: t jelölték a körzet országgy lési
képvisel jének. Megint megélénkült az élet körülötte, hiszen március 15-én már a
televízióban is bemutatták, mint jelöltet. Akkor ez sokkal nagyobb esemény volt,
mint ma, hiszen egyetlen magyar adást lehetett csak fogni, s akinek tévéje volt, azt
30-40 szomszéd kereste fel esténként. Természetesen meg is nyerte a választást.
Ismert, hogy ez akkoriban nem úgy m ködött, mint ma. Aztán, hogy még jobban
halmozódjon a teend je: beválasztották a n k II. világkongresszusának
küldöttségébe. Életében el ször repül re ült, hogy képviselje a magyar n ket
Helsinkiben, Finnország f városában, és persze ez megint témája lett néhány lapnak.
A N k Lapja beszámolójában így jelenik meg Kerékgyártóné helsinki tevékenysége:
„Az egyik tanácskozás szünetében azon derültünk, hogy Kerékgyártó Mihályné,
jászjákóhalmi tsz-elnök egy pakisztáni küldöttnek tartott el adást gazdaságuk
eredményeir l. Hogy milyen nyelven – tolmács nem volt a közelében – azt a jó ég
tudja, de a vége az lett, hogy egymás nyakába borultak, és a pakisztáni küldött

emlékül egy ezüst gy r t húzott az ujjára. Kerékgyártóné matyó babával viszonozta
a kedvességet.”8

Szabari István szerint az elnök asszony kerülte a konfrontációt, általában nem
szólt bele a dolgokba, megpróbálta a problémákat kevesebb zajjal elrendezni. Ebben
az id ben már döntöttek arról is, hogy 300 fér helyes korszer  sertéshizlaldát, 1 db
30 fér helyes fiaztatót építenek. Az elnök asszonyt újra megválasztották a következ
4 évre, ahol most már voltak ellenszavazatai is – a 647-b l kb. kéttucatnyian – de ezt
úgy értékelték, hogy most már tétr l szólt a szavazás, hiszen 1964-ben bárkit
megválasztottak volna. Ekkor már képvisel ként is segítette a kulturális tevékenysé-
get. Felvet dött az is, hogy kellene téli munkahelyet biztosítani a tsz-tagoknak. Ezt
utóbb azzal hárították el, hogy a tsz vezetést leköti  a sertéskombinát építése, és
nemigen tud mással foglalkozni, így azzal sem, hogy szolgáltatásként kovács- és
lakatos tevékenységet is kellene végeztetni, mert ilyen nem volt a faluban. Ám nem
is nagyon volt igény ilyesmire, mivel l968-ban a jászberényi MÉK (Mez gazdasági
Értékesít  Központ)  60-70 tsz-tagot tudott volna foglalkoztatni, de csak 20-an
jelentkeztek.

1970-ben Iszmajlovszki István lett a Béke Tsz alapszervezeti KISZ- (Kommunista
Ifjúsági Szövetség) titkára, aki komolyabb kritikákat fogalmaz meg a tsz fiatalok – és
mások – érdekében is: gond van a f téssel és a szell zéssel is a gépm hely körül,
baj van a balesetvédelem körül is, és a tsz vezetésében nincsen egyetlen KISZ-tag
sem. Szegedi Kálmán f könyvel  meg azért zsörtöl dik, hogy mindenki a tsz-t l vár
mindent, pedig támogatják a futball csapatot és a KISZ-t 2000 forinttal ez évben is.
Havi 4 szabadnap jár a KISZ titkárnak, hogy a mozgalmi munkáját elvégezhesse, ez
megfelel havi 400 Ft anyagi segítségnek. Üzemi konyhát is kellene építeni, hogy a
n k munkáját segíthessék. A mozgékony Iszmajlovszkit – mint a legfiatalabb
tanácstagot – 1971-ben megválasztják a megyei tanács tagjának.9 Az is ismert,
hogy akkoriban különböz  kvóták határozták meg,  hogy mennyi n , vagy fiatal le-
gyen egy adott testületben, így a megyei tanácsban is.

Az 1970-es évek elejére azonban sok minden megváltozik. Az 1968-ban elindult új
gazdasági mechanizmus is szokatlan túlmunkát okozott a tsz vezetésének. Kezdeni
kellett valamit a határ szerte meglév , elhagyott tanyahelyekkel. Ki kellett mérni a
háztájit, méghozzá differenciáltan, hiszen nem mindenkinek volt célszer  egyforma
terjedelm t adni. Be kellett kalkulálni az illet  termelékenységét is, meg aztán minden
évben máshol kellett kimérni, mert csak úgy volt célszer , ha egy tagban marad a
közös megm velési lehet ség miatt. Ugyanakkor biztosítani kellett a
váltógazdálkodást is. Mindemellett hol aszály, hol belvíz tette tönkre a termés nagy
részét, emiatt is kellett indítani a belvíz elvezet  programot. Bajok voltak a készül

6 SzmN., 1964. okt. 18.
7 Jászjákóhalma, VB. Jegyz könyvek, 1966. ML

8 Tükör 1969. jún. 2, N k Lapja, 1969. jún. 21.
9 Jjh.Tjkv., 1971.ML
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mint 40.000,-Ft-ot kellett visszafizetni, de 1964-ben már több, mint 50.000,-Ft jutott
az id s tagokra, 15.000,- Ft tanulmányútra, kirándulásra is. Az a baj, hogy volt már
vagy 10 tsz-elnök a korábbi 5 termel szövetkezetben, s az mind elnök szeretne
lenni.” – hangzott el az egyik párttaggy lésen. Akinek nem jutott a korábbihoz
hasonló poszt, le kell gy zni a sért döttséget. Kiemelked  eredménnyel még nem
lehet büszkélkedni, de már sok mindenben történt változás. Az is bizonyítja a kezdeti
nehézségeket, hogy a Fegyelmi Bizottság egy év alatt hatszor ülésezett, de lehetett
volna többször is.6  Ugyanebben az évben 4 brigád volt a tsz-ben, akik közt
felosztották az egész területet, melyek a brigádvezet k nevét viselték. 1965-ben a
volt gépállomást gépm helyként teljesen a birtokukba vehették. Ez évben alakítottak
ki egy kultúrhelyiséget is az iroda melletti különálló épületben, melyet 17.000,- Ft-os
ráfordítással hoztak helyre. Átadták a tsz tévéjét, rádióját, és a környez  lakosság is
eljárogatott oda, amellett ifjúsági klubként is szerepelt a kés bbi id kben. 18.000,-
Ft-tal támogatta a tsz a sportkört is, és teherkocsit biztosított nekik a különféle
eseményekre való eljutásban. 1966-ban a tsz átvállalta, hogy a tagjainak az adóját
kifizeti, és levonja a keresetb l. Ez amiatt is el nyös volt, mert így biztos befizetésre
került az adó, másrészt viszont a tsz tagoknak nem kellett külön utánajárni.
Ugyanebben az évben büszkén számolnak be az öregekr l való gondoskodásról,
mely szerint „a termel szövetkezet rátért arra az útra, amelyet pártunk és kormányunk
határozata ezen a területen elvár”. 238 f  nyugdíjas és járadékos van a tsz-ben,
akiknek megrendezték az öregek napját, ahol 160-an megjelentek. Kaptak meleg
virslit, sört, krémest, bambit, aki beteg volt, annak pedig elvitték a tízórait.7

1967-re már valamennyi gép a tsz saját tulajdonát képezte. S ugyanebben az
évben nagy megtiszteltetés érte Kerékgyártónét: t jelölték a körzet országgy lési
képvisel jének. Megint megélénkült az élet körülötte, hiszen március 15-én már a
televízióban is bemutatták, mint jelöltet. Akkor ez sokkal nagyobb esemény volt,
mint ma, hiszen egyetlen magyar adást lehetett csak fogni, s akinek tévéje volt, azt
30-40 szomszéd kereste fel esténként. Természetesen meg is nyerte a választást.
Ismert, hogy ez akkoriban nem úgy m ködött, mint ma. Aztán, hogy még jobban
halmozódjon a teend je: beválasztották a n k II. világkongresszusának
küldöttségébe. Életében el ször repül re ült, hogy képviselje a magyar n ket
Helsinkiben, Finnország f városában, és persze ez megint témája lett néhány lapnak.
A N k Lapja beszámolójában így jelenik meg Kerékgyártóné helsinki tevékenysége:
„Az egyik tanácskozás szünetében azon derültünk, hogy Kerékgyártó Mihályné,
jászjákóhalmi tsz-elnök egy pakisztáni küldöttnek tartott el adást gazdaságuk
eredményeir l. Hogy milyen nyelven – tolmács nem volt a közelében – azt a jó ég
tudja, de a vége az lett, hogy egymás nyakába borultak, és a pakisztáni küldött

emlékül egy ezüst gy r t húzott az ujjára. Kerékgyártóné matyó babával viszonozta
a kedvességet.”8

Szabari István szerint az elnök asszony kerülte a konfrontációt, általában nem
szólt bele a dolgokba, megpróbálta a problémákat kevesebb zajjal elrendezni. Ebben
az id ben már döntöttek arról is, hogy 300 fér helyes korszer  sertéshizlaldát, 1 db
30 fér helyes fiaztatót építenek. Az elnök asszonyt újra megválasztották a következ
4 évre, ahol most már voltak ellenszavazatai is – a 647-b l kb. kéttucatnyian – de ezt
úgy értékelték, hogy most már tétr l szólt a szavazás, hiszen 1964-ben bárkit
megválasztottak volna. Ekkor már képvisel ként is segítette a kulturális tevékenysé-
get. Felvet dött az is, hogy kellene téli munkahelyet biztosítani a tsz-tagoknak. Ezt
utóbb azzal hárították el, hogy a tsz vezetést leköti  a sertéskombinát építése, és
nemigen tud mással foglalkozni, így azzal sem, hogy szolgáltatásként kovács- és
lakatos tevékenységet is kellene végeztetni, mert ilyen nem volt a faluban. Ám nem
is nagyon volt igény ilyesmire, mivel l968-ban a jászberényi MÉK (Mez gazdasági
Értékesít  Központ)  60-70 tsz-tagot tudott volna foglalkoztatni, de csak 20-an
jelentkeztek.

1970-ben Iszmajlovszki István lett a Béke Tsz alapszervezeti KISZ- (Kommunista
Ifjúsági Szövetség) titkára, aki komolyabb kritikákat fogalmaz meg a tsz fiatalok – és
mások – érdekében is: gond van a f téssel és a szell zéssel is a gépm hely körül,
baj van a balesetvédelem körül is, és a tsz vezetésében nincsen egyetlen KISZ-tag
sem. Szegedi Kálmán f könyvel  meg azért zsörtöl dik, hogy mindenki a tsz-t l vár
mindent, pedig támogatják a futball csapatot és a KISZ-t 2000 forinttal ez évben is.
Havi 4 szabadnap jár a KISZ titkárnak, hogy a mozgalmi munkáját elvégezhesse, ez
megfelel havi 400 Ft anyagi segítségnek. Üzemi konyhát is kellene építeni, hogy a
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6 SzmN., 1964. okt. 18.
7 Jászjákóhalma, VB. Jegyz könyvek, 1966. ML

8 Tükör 1969. jún. 2, N k Lapja, 1969. jún. 21.
9 Jjh.Tjkv., 1971.ML
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sertésteleppel is, egyre bizonytalanabb volt, hogy elkészül-e 1972. július 1-re, és
annyiért-e, amennyiért tervezték.10 Mindennek az lett a vége, hogy a tsz-t szanálták
1970-ben. A szanálás ez esetben azt jelentette, hogy banki kölcsönökkel „megmen-
tették” a tsz-t, tehát tudta folytatni a gazdálkodást, a beruházásokat, de ezt a kö-
vetkez  id szakban vissza kellett fizetni. Tehát a szanálás ez esetben nem felszámolást
jelentett. Mindezek hatására az elnök asszony egészsége is megromlott, így 1972-
ben lemondott, ami egyébként is esedékes lett volna ebben az évben. Utóda a már
itt kinevel dött agrárszakember, Szabari István lett, akit február 11-én választottak
meg elnöknek. F könyvel je sem volt a tsz-nek: Szegedi Kálmán lemondása után
ezt is csak ideiglenesen töltötték be.

A  gondokkal küszköd  tsz-r l hallgat a sajtó is: ebben az id ben nem sok minden
jelenik meg róla, pedig id közben stencilezett tsz-híradót is indítanak  A volt elnök
asszony mindenesetre nem marad munka nélkül, számtalan társadalmi tevékeny-
ségben továbbra is részt vesz, tagja marad a községi végrehajtó bizottságnak, az
ÁFÉSZ-nek pedig haláláig küldötte.

Kés bb férje is fiatalon meghal, s t a párttól – melyben egyszer  asszonyként
annyira bízott – is nagy megrázkódtatást „biztosítanak” számára. 1986-ban édes-
anyjának kívánsága szerint egyházi temetést biztosít, ezért a község túlbuzgó párt-
titkára pártfegyelmiben részesíti. Ez az egyszer  párttagok megrökönyödését is ki-
váltja. Mindez egy évvel azután, hogy Gorbacsov már bontja a merev pártbürokrácia
építményét. Kerékgyártóné egy id re beköltözik Jászberénybe, majd visszaköltözik
a régi jákóhalmi házba, 2002-ben ott hal meg 75 éves korában.

10 U.o.

Fodor István Ferenc

250 ÉVE SZÜLETETT K HALMI HORVÁTH PÉTER
Emlékezés a Jászkunság els  történetírójára

Mivel korábbi évkönyvünkben már jelent meg  megemlékezés Horváth Péter
életér l, munkásságáról (Koncsek Aranka: Horváth Péter méltatása, 1994/185. oldal),
így most e jeles évfordulóról csak rövidebben írunk.

Saját szerepemr l annyi kívánkozik ide Horváth Péter kutatásomból, hogy amikor
el ször kezembe került az 1970-es években magyar nyelv  munkája, felt nt a könyv
végén megjegyzett mondat, mely szerint „született Jákóhalmán”. Már korábban is
sejtettem ezt a tényt, hiszen a jákóhalmi „Nemes Horváthok” tudták, hogy egyik

sük volt – innen volt a „Nemes” ragadványnév. A Horváth család ugyanis nem a
hagyományos jászsági értelemben volt nemes, hanem azt még korábban kapták az

sök Egerben, ahonnan a történetíró el dei költöztek Jákóhalmára.
El ször a kutatást tehát a helyi plébániai irattárban kezdtem, ahol els  nekirugasz-

kodásra nem értem el eredményt, mivel kés bbi születés nek gondoltam. A magyar
nyelv  kiadás 1823-ban jelent meg és nem tudtam, hogy  akkor már 67 éves volt.
Miután kiderült, hogy el z  – latin nyelv  – könyve már 22 évvel korábban kiadásra
került, akkor kezdtem nyomozni a korábbi adatok között is. (Ennek köszönhet ,
hogy ebben az id ben a jászberényi DMK egyik m sorfüzetében egy zavaros
megemlékezés jelent meg t lem, ugyanis a kefelevonat olvasása közben tudtam
meg a pontos évszámot, a nyomda pedig elnézte a javításomat.)

Így megtaláltam, hogy a keresett személy 1756. február 19-én született. Innen el-
indulva már könnyebb dolgom volt, mert tudtam, hogy 1823-ban még élt, amikor
megjelent a könyve. Azt is tudtam, hogy vélhet en Jászberényben halt meg, hi-
szen élete további fonala oda vezérelte, mint gimnázium igazgatót és nádori alkapitányt.
Gyorsan meg is leltem a keresett adatot a jászberényi nagytemplom anyakönyvében,
mely szerint 1829. február 24-én hunyt el. További információkhoz jutottam a
jászberényi városi könyvtárba került régi gimnáziumi évkönyvek tanulmányozása
során is, így megírhattam az els  megemlékezést  a Honismeret 1979/1. számában.

Ugyanebben az id ben egyéb formában is megemlékeztünk Horváth Péterr l,
akinek egyébként „K halmi” el neve Jákóhalma határának hasonló nev  részére
utal. Itt volt a családi birtok, és nem az erdélyi ilyen nev  településen, ahol próbáltak
utána nyomozni. Már a honismereti szakkörünk megalakulásának 15. évfordulóján,
1978 novemberében megrendeztük az els  Horváth Péter napot, ahol kutatásaim
alapján megemlékeztünk róla, halálának 150. évfordulója el tt 3 hónappal. Ezt azóta
is minden 5. évben megtartjuk változatos programokkal. Javasoltuk a községi
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