
SZOLNOK MEGYE
A TERMELŐSZÖVETKEZETI MOZGALOM ÚTJÁN

A Központi Vezetőség 1955. márciusi, majd júniusi határozata nyomán újult
erővel, nagy lelkesedéssel indult meg a falu szocialista átalakításának, ennek a nagy
történelmi feladatnak a végrehajtása.

Dolgozó parasztjainknak nem könnyű elszakadniok a régitől, a megszokott-
tói, még ha az szemmelláthatóan rossz is a számukra. Sokat vívódnak, tépelődnek,
de a tények segítenek legyőzni a maradiságot. Erőteljesen megindultak az új úton:
okulva a példán, sorra lépnek be a már meglévő, jól dolgozó termelőszövetkezetekbe,
vagy alakítanak újakat. Tegnap és tegnapelőtt Tiszafüreden, Tiszasülyön, Tiszader-
zsen és Jászberényben alakult új szövetkezet, előkészítő bizottság, ma Kengyelen
jelentették be, hogy Kengyel termelőszövetkezeti község lett, holnap talán Abád-
szalókon, vagy Öcsödön fogják. Mozgolódnak a dolgozó parasztok, az új győzedel-
meskedik a régi felett.

A közös gazdálkodás útját ma már közel 30.000 család, közel 35.000 dol-
gozó választotta. Földterületük több. mint 285.000 kat. hold. a megye földterületének
több, mint 28° 0-a. Itt már szocialista, nagyüzemi gazdálkodás folyik. (Hozzászámítva
az állami gazdaságokat, stb., a megye földterületének felét meghaladja a szocialista
szektor.) Hogyan jutottunk el idáig, mi a termelőszövetkezeti mozgalom perspektí-
vája a megyében?

Szolnok megye földterülete több, mint kilencszázezer kh. A múltban ennek
jóval több, mint fele kulák-gazdaság és nagybirtok volt. Csak az 50 kh.-nál nagyobb
birtokok területe kitett 1931-ben 455,415 holdat — közte mintegy 50 többezer, sőt
több tízezer holdas nagybirtokkal. A lakosság elenyésző része, két-két és félezer

"család bitorolta e hatalmas területet, döntő többsége pedig munka és föld nélkül
vagy pár hold földecskéjével nyomergott. Mert csak nyomorogni tudtak a földdel
rendelkező kis- és középparasztok is. Bizonyítja ezt az is, hegy az egész országban
az alföldi megyék, s köztük Szolnok megye földjei voltak a legjobban eladósodva.
S minél kisebb volt a birtok, annál nagyobb mértékben. Sűrűn megperdült"a"dob
a kisemberek feje felett! A töldnélküliek, 'kubikoisok pedig munka nélkül tengették
életüket. 1934-ben a hivatalos adatok szerint is pl. több, mint hatvanezer dolgozó ren-
delkezett munkakönyvvel, s ebből több, mint 14 000-en voltak munka nélkül^.Hozzá-
számítva a családtagokat is, a megye felnőtt lakosságának közel harmadrésze! Ha
pedig munkát kaptak, dolgozhattak 1 pengő, 1 pengő 40 filléres napszámért. A nők
ennek háromnegyed részéért, gyermekek feléért! Ez bizony csak az éhenhalástól
mentett meg. t

Ez az anyagi és szociális helyzet magától értetődően nagyon rányomta bé-
lyegét a megye dolgozóinak, parasztságának gondolkodására. E forradalmi nép fiai,
Peró, Túri Törő Pál utódai, kubikosok és szegényparasztok — megedződve az
1919-es prolctárforradalomban — szívós harcot vívtak az ellenforradalmi rendszer-
rel, hogy helyzetükön javítsanak. Elkeseredettségük és harci szellemük gyakran
csapott át nyílt kitörésekbe, aratósztrájkokba, sztrájkokba. A párt buzdításával, út-
mutatásával erősen terjedt a földmunkás-mozgalom.

A földmunkásság, a parasztság nyomorúságos helyzete csak 1945-ben, a fel-
szabadító szovjet hadsereg, a párt és a munkásosztály harcai nyomán szűnt meg.
Ennek első gyümölcse a földosztás volt. Karók leverésétől volt akkor hangos a határ,
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a kommunista párt vezetésével nincstelen, földnélküli parasztok vették birtokukba
jogos tulajdonukat. A földet, melyre évszázadokon keresztül hullott a vérük, verej-
tékük, s ők mégsem élvezhették a termését. Most közel 34 000 család kapott földet.

A dolgozó parasztság harcos múltja, a jövőbe, a pártba vetett reménye bon-
takozott ki az 1945-ös választások alkalmával, amikoris a Magyar Kommunista Párt
a megyében az országos átlag fölötti arányban kapott szavazatokat. Ez a későbbi
választások alkalmával is így volt. A kubikosok ezrei, az agrárproletárok és szegény-
parasztok már ismerték a pártot, bíztak benne. Harcos múltjuk s ez a bizakodásuk
a magyarázata annak a hatalmas fejlődésnek, amely a következő 10 év alatt be-
következett.

Mert a földosztás csak az első lépés volt. Okos, gondolkodó parasztjaink
közül az élenjárók, elsősorban a kommunisták, hamarosan megértették, hogy ez
csak a kezdet. Látták a maguk és társaik nehézségeit a föld megművelésében. A fel-
osztott nagybirtokok a nagyüzemi gazdálkodásira voltak berendezve. Az ő kis par-
cellájukon a gépeket, berendezéseket nem igen használhatták. Szűkösen voltak
állatállományban is. De ha mindez megvolt, akkor is látták, hogy a parcellagazdál-
kodás alacsonyabb rendű, mint a nagyüzemi, kevésbé lehet jól és fejlett techniká-
val megművelni a földeket. És látták azt is, hogy az egyéni parcellagazdálkodás a meg-
változott társadalmi viszonyok mellett is, a demokrácia körülményei között is el-
kerülhetetlenül differenciálódáshoz vezet. Egyesek — és a többség — kezéből előbb-
utóbb kicsúszik a föld, másoknál viszont felhalmozódik. Nem mintha a többség nem
lenne jó gazdája a földnek. Nem, hanem azért, mert ez az egyéni magángazdálkodás,
a kisárutermelés törvénye. így volt ez a kapitalizmusban is. S az egyéni gazdálko-
dás a kapitalizmust hozza vissza . . .

Ezt az utat nem választhatták, s gondolkozni kezdtek. És már a régebbi
törekvéseken, elsősorban a Szovjetunió kolhozai példáján felbuzdulva felötlött ben-
nük a társas gazdálkodás gondolata. Keresték az utat a jobbhoz, a magasabb ren-
dűhöz s a párt segítségével magtalálták. Megjelennek 1948-ban az első szövetkezetek:
így megalakult 10 taggal Túrkevén a Vörös Csillag, Kisújszálláson a Petőfi, Jászapá-
tiban a Velemi Endre, Jászberényben a Kossuth, Kunszentmártonban a Zalka Máté
TSZ, stb.

Az első, egyöntetű állásfoglalás — Rákosi elvtárs kecskeméti beszéde után
— a Szolnok megyei szövetkezetek (földműves, kishaszonbérlő, stb.) első megyei
konferenciáján, 1948. szeptember 12-én hangzott el. A tanácskozás a mellett foglalt
állást, hogy a falvakban létre kell hozni az egységes szövetkezeteket, termelőszövet-
kezeti csoportokat, meg kell valósítani a táblás gazdálkodást. Rákosi elvtárs beszéde
és a tanácskozás után az év végén mintegy 31 csoport működött már a megyében.
Ilyen táblás gazdálkodást folytató csoport volt Tiszaföldvárott, Cibakházán, Tisza-
bőn, Jászkiséren, Karcagon stb. Számuk a következő évben kétszeresére nőtt. Életre-
valóságukat is bebizonyították. A kunszentmártoni Zalka Máté TSZ 11,6 q búzát
termelt holdanként, — az egyéniek átlaga 6,2 q volt. A mezőtúri csoportban pl. 38.—
Ft, a kisújszállásiban 37.— Ft jutott egy munkaegységre. Példájuk nyomán alakult
a következő év elején (1950.) újabb 41 csoport. Pártunk és munkásosztályunk a szö-
vetkezeti parasztság segítségére sietett. Segítette őket gépekkel (létrejöttek a gép-
állomások, melyek 1948-ban 130, 1949-ben pedig már 470 erőgéppel rendelkeztek) és
tanácsokkal. Mert bizony egyelőre még botorkáltak, sok hibát követtek el. Ezeket
a hibákat elemezte a szövetkezetek és gépállomások 1950. februárjában megtartott
konferenciája, amely megállapította, hogy egyenlősdiség, szektánsság mutat)k:zik a
termelőszövetkezeti fejlődésben. Küzdeni kellett bizonyos kapitalista tendenciák
ellen is. A konferencia után a mozgalom új erőt, új lendületet kapott, s pl. csak ez
év augusztusában 2600 család kérte felvételét.

1951. februárjában ült össze a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusa,
mely határkövet jelentett a megye termelőszövetkezeteinek fejlődésében is. A kong-
resszusra való készülődés lázában már 1950. decemberének utolsó napjaiban 229
család lépett a termelőszövetkezetekbe.

1951. január elsején jelent meg — a Hoffher-gyár munkásainak országos
munkaverseny-kezdeményezése nyomán — a jásztelki Alkotmány TSZ-nek a konfi-
resszus tiszteletére tett tagszervezési versenyfelhívása. Ezt követte a jászapáti Al-
kotmány TSZ felhívása. Rövid idő alatt minden termelőszövetkezetünk versenyben
állt: ki tud még több dolgozó parasztot megnyerni a szövetkezés ügyének, melyik tsz
tudja a lehető legjobban elvégezni a mezőgazdasági munkákat, Páros versenyben
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állt egymással termelőszövetkezet és termelőszövetkezeti tag. A kommunisták és a
szövetkezés helyességéről meggyőződött, az ügyhöz hűségesen ragaszkodó párton-
kívüli tsz-tagok ezreinek lelkes munkája meg is hozta gyümölcsét. A szolnoki járás-
ban 2 hét alatt több, mint 300 családdal nőtt a tsz-tagok száma. Túrkevén egyetlen
vasárnap (január 3.) 178-an léptek be, s a Vörös Csillag egyetlen közgyűlésén 204 új
tagot vettek fel. A közgyűlés forró hangulata, s a közben megtartott megyei pártkon-
ferencia lelkesítő útmutatása történelmet csinált.

Túrkevén megindult a lavina. A következő héten 884 család lépett be 1085
taggal. Mindenki számolt, gondolkozott, vitatkozott. Ceruza volt a tsz-tagok, a nép-
nevelők kezében. Kiszámították, mennyit keresett az elmúlt évben egy tsz-tag. mi-
lyen a perspektíva a tsz előtt. De ceruza volt az egyénileg dolgozók kezében is. ök
is számcltak. Számolták, mennyi költséget, fáradságot fordítottak földjeikre, mi az
eredménye. A kettő egybevetésének s a tsz-tagok jövedelmével való összehasonlítás-
nak új tsz-tag lett az eredménye. S miután ők már szakítottak a múlttal, beálltak
a csatasorba és maguk is teljes erővel szervezték az új tagságot. Sőt február 3-án kö-
zös felhívást fogalmaztak meg a megye jdolgozó parasztságához:

„ . . . Mint egyéni gazdálkodók, mindent megtettünk — mondja a felhívás —,
hogy a magunk és családunk számára biztosítsuk a becsületes megélhetést... olyan
eredményt azonban, mint a termelőcsoportok tagjai, nem tudtunk elérni... Mi már
döntöttünk, és velünk együtt több, mint 2000 túrkevei parasztcsalád, megtaláltuk
boldogulásunk útját, beléptünk a csoportba. ~"

Most rajtatok a sor, ti se álljatok saját leiemelkedésetek útjába, ne késle-
kedjetek.

Ne hallgassatok a kulákokra, akik igyekeznek lebeszélni benneteket. Gon-
doljatok arra, hogy az eüenség mindig a dolgozó parasztság1 előbbre jutása ellen tör..."

Mert támadott az ellenség is. A kulák azt akarta elhitetni, hogy a régi nyo-
morúságos élet jobb volt. Háborús rémhíreket terjesztett, vagy azt mondta, hogyha
már így van, ráérnek a parasztok ősszel is belépni. Mikor azonban látta, hogy a dol-
gozó parasztság nem hallgat rá, igyekezett ő is befurakodni a szövetkezetbe. Igen sok
kulákot ebrudaltak ki ebben az időben a szövetkezetekből.

De nemcsak Túrkevén voltak ilyen mozgalmas napok. Túrkeve kezdte. Nyo-
mában .gombamódra szaporodtak megyeszerte a szövetkezetek, s február elején már
nem volt olyan község, ahol ne lett volna szövetkezet. A kevi példán felbuzdultak
a környező kun városok is.

Először Karcagon mozdult meg a föld. „Szabadok lettünk, — mondták —
de még mindig rabszolgái maradtunk a jöldnek. Azoké a jövő, akik a nagyüzemi
gazdálkodás útjára léptek. Rajtig ragadjuk meg a történelem kerekét!" S meg is tet-
ték. Egy vasárnapon pl. 580 család lépett be. Átvette a lendületet Mezőtúr, majd
Kisújszállás is. E négy város közül Kisújszállás harmadiknak lett tsz-város. Mezőtúr
a kongresszus napjaiban vált azzá. De mellettük még Tiszaigar, Tiszaszentimre .s
tsz-község lett. A kongresszusig a megyében 150.000 hold földdel 20.000 család lépett
be a tsz-ekbe.

Az ülésező pártkongresszus összegezte a parasztság eddig megtett útját, ki-
tűzte a mezőgazdaság előtt álló feladatokat. Megállapította, hogy a mezőgazdaság
lemaradt a többi népgazdasági ág eredményei mellett. Előrehaladását fékezi a kis-
árutermelés, a parcellagazdaság. Ez veszélyt jelent egész népgazdaságunkra. — Az
immár szocialista városok, községek megnyugodva hallották ezt, — ők már a jó utat,
a felemelkedést választották.

De nem lehetett megállni. Nem, mert parasztságunk zöme még mindig a régi
utat járta, s a már meglévő s újonnan alakult termelőszövetkezeteknek be kellett
bizonyítaniuk a szövetkezeti gazdálkodás magasabbrendüségét. A tagszervezés tovább
folyt, s termelőszövetkezeteink nekiláttak a gazdaság rendbehozásának, a szocialista
gazdálkodás megalapozásának. Versenyt hirdettek a jobb terméseredményekért.

Ehhez jó gépeket, traktorokat kaptak. Szövetkezeteinkben, Túrkevén „Rákosi
gépeinek" hívták őket, mert Rákosi elvtárs személyes közbenjárására kapták. Az első
év szép eredményeket hozott; jó munkájáért a túrkevei Vörös Csillag TSZ. országos
első helyezést is ért el.

A mozgalom — kiküszöbölve a hibákat — nőtt és erősödött. Igaz, többen
visszariadtak az indulás kezdeti nehézségeitől, többet ki is zártak a tsz-ekből. de emel-
lett állandóan emelkedett a tagság létszáma, s erősödött a gazdaság.
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Hogy szövetkezeteink milyen életképesek, ,s a szövetkezek milyen mély
gyökereket eresztett, arra példának állíthatjuk az 1952-es, szárazság miatt nehéz
gazdasági évet és az 1953. júniusától 1954. márciusáig terjedő időszakot, amely alatt
a jobboldali elhajlók igyekeztek megállítani a fejlődést.

Mindkét időszakot lényegében nagyobb megrázkódtatás nélkül kiállották
szövetkezeteink, nem gyengültek meg. A kormányprogram meghirdetése után nem
volt lényegesen nagy a kilépők száma, s rövid idő után, józan fejjel gondolkodva
ezek zöme is visszatért. Pl. az 1954. őszén kilépni szándékozó, mintegy 1300 tag közül
közel i.200 megváltoztatta álláspontját, maradt továbbra is a szövetkezetben.

Szövetkezeti mozgalmunk jelenleg már igen szilárd, egészséges alapon nyug-
szik, méreteiben pedig felöleli a megye földterületének közel harmadrészét. Az évek
során csoportjaink megerősödtek, megtanultak jól gazdálkodni, s élő példái a jövő-
nek. Az olyan nagymúltú csoportok mint pl. a kengyeli Sallai. az abádszalóki Lenin,
a kunhegyesi Vörös Október, a jászapáti Alkotmány TSZ stb. vonzzák a dolgozó paraszt-
ság tömegeit. Nagyobbak a terméseredményeik, könnyebben, gépekkel dolgoznak. így
aztán termelőszövetkezeteink zömében 20 Ft-on, egy tekintélyes részében pedig 30
Ft-on felül jut részesedés egy-egy munkaegységre. A csataszögi Szebb Élet TSZ pl. az
elmúlt évben 54 Ft-ot, a kőtelki Ezüstkalász *56 Ft-ot fizetett egy munkaegységre.
Urbán József, a jászapáti Alkotmány TSZ tagja a múlt, évben 469 munkaegységre
több, mint 30.000 F-ot kapott, s a tsz. tagjai közül az elmúlt évben 70-en vettek tehe-
net, 40-en pedig házat... Persze nem mindegyik szövetkezet ilyen, de többségük
egészen jó, a gyengébbek pedig igyekeznek felsorakozríi.

Az út világos. Dolgozó parasztjaink a múlt emlékeit és harcait összevetve
a jelennel, a szövetkezeti gazdálkodás jövőjével — a párt felvilágosító munkája
nyomán egyre többen ezt az utat választják. A történelemben azt írják, hogy a
jászok és kunok hazájukat szerető, szabad, büszke és nyakas emberek. Nem enged-
nek könnyen a maguk igazából. De ha valamit magukévá tesznek, amellett szilár-
dan kitartanak, annak győzelméért harcolnak. A régi és új közti vívódás során ez
a jellemvonásuk is segít a döntésben, segíti őket abban, hogy hű harcosai legyenek
a szövetkezeti eszmének. Azok is lettek, mutatja ezt immár a közel harmincötezer
szövetkezeti tag s a szövetkezeti gondolat gyors térhódítása. így rajzolódik ki a
megye jövője: Szolnok megye, mint az ország első szocialista, szövetkezeti megyéje.
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