
A tőkés agrárfejlődés néhány vonása
Szolnok megyében

(1890-1900.)

A z MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának 1959. március 25-i határozata fő
vonásokban megjelölte azokat a feladatokat is, amelyek a mezőgazdaság

szocialista nagyüzemi termelésének elősegítését biztosítják. Megyénk termelőszövet-
kezeti megyévé fejlődött, s „ez új, sok és bonyolult feladat megoldását teszi szüksé-
gessé". Megköveteli, hogy „fokozzuk a munkások, termelőszövetkezeti tagok, értelmi-
ségiek, általában a dolgozók közötti politikai munkát" — szól a határozat. A politi-
kai munkának gazdasági és társadalmi feltételei sohasem voltak kedvezőbbek, mint
napjainkban, amikor a belterjes szocialista nagyüzemi termelés eredményeinek nagy-
szerű hazai és külföldi példái állanak előttünk, s amikor az idősebb munkás- és
parasztnemzedék még nagyon is jól emlékszik az úri nagybirtok, a tőkés mezőgazda-
sági nagyüzem külterjes termelésének gazdasági és társadalmi következményeire.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy Szolnok megye mezőgazdasági termelésének 5,2%-os
növelése s e növekedés túlteljesítése valóban'elérhető feladat. Alig került nyilvános-
ságra a párthatározat, a következő napon máris megérkezett a párt és a munkás-
osztály első segítsége, a mintegy 30 millió forint értékű hatalmas gépszállítmány a
megye gépállomásaira. Idős parasztemberek még emlékeznek arra, hogy a gépi mű-
velés ezelőtt hatvan esztendővel még szinte ismeretlen volt a mezőgazdaságban. Szán-
tásra az egész megyében mindössze 5 gőzekét használtak, azt is a Kohner-féle puszta-
mizsei és alsószászbereki uradalmakban és tőkés bérleteken. A kisparaszti gazdasá-
gok általában egyes faekével, s csak kevés helyen egyes vasekével végezték a szántást
Ilyen körülmények között nem csoda, ha a századforduló körüli években a megye
átlagos búzatermése hektáronként alig érte el a 10—11 mázsát.

S amíg a külterjesen gazdálkodó kapitalista nagybirtok a megyében is ezer- és
tízezerszámra juttatta vándorbotra és tette földönfutó munkanélkülivé a dolgozó
parasztságot, a belterjesen gazdálkodó szocialista nagyüzem minden becsületes dol-
gozónak biztos megélhetést, minden eddiginél magasabb szintű anyagi és kulturális
ellátottságot biztosít. Még ma is akadnak szép számmal, akik hajlamosak lebecsülni
a mezőgazdaság szocialista átalakítása során elért eredményeinket és a belterjes szo-
cialista nagyüzemi termelés megvalósítása során előttünk álló feladatokat. Ennek
egyik oka az, hogy sokan ip;en hamar elfelejtik a múltat. Az egykori jómódú paraszti,
polgári és kispolgári közvélemény pl. a millennium évtizedét még ma is mint „a bol-
dog, régi békevilág" időszakát tartja számon. Dolgozó parasztságunknak azonban az
a nemzedéke, amely 50—60 évvel ezelőtt a tőkés nagybirtok és tőkés nagybérlet halá-
los szorítójában nyomorodott el és vált nincstelen földönfutóvá, másképpen emléke-
zik vissza az ezredéves évforduló évtizedére, az Almássy, a Szapáry, a Csáky és
más grófok, a Bolza, a Podmaniczky és egyéb bárók, valamint a középbirtokos urak
és gazdag parasztok világára. Parasztságunk fiatalabb nemzedéke azonban már csak
hírből ismeri ezt a régi világot.

Ennek a rövid tanulmánynak az a célja, hogy Szolnok megye mezőgazdasági
fejlődésének arról a jellegzetes szakaszáról adjon vázlatos elemzést, amikor a kül-
terjesen gazdálkodó tőkés nagybirtok az országos átlagnál jóval magasabb arányban
tette tönkre a dolgozó paraszti kisüzemi gazdaságokat, s amikor a munkanélküliség
az országos átlagot is jóval meghaladta a megyében.

• , •
A millennium- évtizede a megye agrártörténetének döntő fordulója volf.

Z 1- A megye mezőgazdasága olyan mértékben és ütemben haladt előre a tőkés
fejlődés útján, amilyenre a korábbi évtizedekben még nem volt példa. Nem véletlen.
hogy ennek a viszonylag nagymérvű tőkés fejlődésnek a talaján bontakoztak ki az
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agrárszocialista mozgalmak. A hetvenes évek közepétől egészen a század végéig el-
húzódó agrárválság évtizedei hozták létre e földért folytatott harc objektív feltéte-
leit, s a millennium után éppen az agrárválságból való kilábalás évei tették termé-
kennyé a talajt a forradalmi demokratikus agrármozgalmak számára.

A megye évtizedes tőkés agrárfejlődése során is találkozhatunk azokkal a jel-
lemző mozzanatokkal, amelyek a tőkés fejlődést nagy mértékben előrelendítették: a
mezőgazdasági bérmunkások felhalmozása, a földbirtok koncentrációja, a centralizá-
ció, a tőkés bérlet és a bérleti rendszer kiterjesztése stb. Ugyanakkor egész sor olyan
tényező sem kerülheti el figyelmünket, amely éppen a ledolgozási rendszerhez, a ré-
szes földműveléshez, a feudális közmunka-kényszerhez, a cseléd- és tanyásbéres alkal-
mazásához való görcsös ragaszkodás révén át-, meg átszövi a tőkés agrárfejlődés fo-
lyamatát középkori színezetű feudális maradványokkal. Ez utóbbiak a tőkés fejlődést
éppúgy gátolták a „szabad jászkun" területeken, mint a feudális jellegű Tisza és
Zagyva menti úri nagybirtokon.

Magától értetődik, hogy a tőkés fejlődésnek előrevivő mozzanatai elsősorban
a Tisza menti nagybirtokok tőkés árutermelését, pontosabban a nem-redemptus terü-
letek agrárkapitalista fejlődését siettették, ugyanakkor az egykori redemptus jászsági
és nagykunsági területek közép- és kisbirtokainak tönkretételével s a nincstelenné
vált agrárproletáriátus elmozdításával elsősorban a Tisza menti nagybirtok bérmun-
kásszükségletét elégítették ki. A jászsági és a nagykunsági szegényparasztok, a föld-
jüktől megfosztott agrárproletárok tízezrei özönlöttek a Tisza, a Körös és a Zagyva
menti nagy- és középbirtokokra bérmunkásnak, illetve a jászsági és nagykunsági
gazdagparaszti földbirtokokra gazdasági cselédnek és tanyásbéresnek. A bérmunkások,
a proletárok megjelenése a mezőgazdaságban, számuk állandó és rohamos növeke-
dése lehetővé tette volna a gépek viszonylag nagyarányú alkalmazását a mezőgazda-
sági termelésben. Szolnok megyében azonban hiába volt óriási tömegű bérmunkás-
tartalék, a mezőgazdaság gépekkel való ellátottsága rendkívül szegényes volt. Az egy-
korú statisztikai adatok azt mutatják, hogy a gépi beruházások terén viszonylag még
a nagy- és a középbirtok is elmaradt a követelményektől, a jászsági és a nagykunsági
parasztgazdaságok döntő többsége pedig továbbra is a hagyományos szerszámokkal
nyúzta a kisparcellát.

A megye 34 601 kat. hold területű törpebirtokos (5 holdon aluli) gazdaságaiban
— összesen 22 961 gazdaságban — 2 794 egyes faekét használtak. A 363 874 kat. hold
területű kisbirtokos gazdaságokban (5—100 hold közötti) — összesen 18 533 gazda-
ságban — 13 432 darab faekét, a 176 798 kat. hold területű középbirtokos (100—1000
hold közötti) gazdaságokban — összesen 681 gazdaságban — 1 382 faekét, a 212 476
kat. hold területű ezer holdon felüli nagybirtokos gazdaságokban — összesen 90 gazda-
ságban — 825 faekét írtak össze 1895-ben. Általában a megye művelt területének
minden 43 holdjára jutott egy darab faeke. Ha a birtokkategóriánkénti megoszlást
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a törpebirtokon 12 holdra, a kisbirtokon 28 holdra, a kö-
zépbirtokon már 128 holdra és a nagybirtokon 257 holdra jutott egy-egy faeke.

Egészen más képet mutat az egyes vaseke alkalmazása. A 4 042 darab egyes
vasekéből a megye művelt területének minden 195 kat. holdjára jutott egy darab.
A törpebirtokon azonban csak 223 holdra, a kisbirtokon 299 holdra, a középbirtokon
már 161 holdra és a nagybirtokon 195 holdra jutott egy darab egyes vaseke. Kettős
vasekét a törpebirtokon alig találunk néhányat, a gazdag paraszti kisbirtokon 1 086
darabot, a középbirtokon 1 313-at, a nagybirtokon pedig 653-at. A hármas ekéből a
gazdag parasztoknál 49 darabot, a száz holdon felüli középbirtokosoknál 404 darabot,
a nagybirtokosoknál pedig 784 darab volt található az összeírás alkalmával. Igen ke-
vés közép- és nagybirtokon használtak szórványosan mélyítő és töltögető ekét is.

Ugyanilyen szegényes volt a megyei mezőgazdaságának vetőgépekkel való ellá-
tottsága is. Mindössze 1 672 vetőgép (szórvavető és sorbavető együtt) állott rendelke-
zésre a vetéshez. Ennek kb. háromnegyed része a közép- és nagybirtokra jutott. A tör-
pebirtokon egyetlen szórvavetőt sem találunk, csupán 7 sorbavetőről ad számot a
statisztika.

Még ennél is sivárabb képet nyújt az aratógépekkel való ellátottság. Mindössze
52 marokrakó aratógép és 26 kévekötő aratógép helyettesítette a kaszát, s ezeket is
csupán néhány közép- és nagybirtokon használták az aratók. A szerződéses arató-
munkálatokat azonban mindenütt kézikaszával végezték a mezőgazdasági munkások.

Rendkívül jellemző volt a géphiányra az is, hogy a megye gabonatermésének
cséplésére alig 381 cséplőgép állott rendelkezésre, s a cséplőgépek hajtására 392 stabil
gőzgép (locomobil, álló tüzesgép). A készletből *8 darab jutott a törpebirtokos gazda-
ságokra, 73 a kisbirtokra, 132 a középbirtokra és 158 a nagybirtokra. Átlagban min-
den 2 067 hold művelt területre jutott egy cséplőgép.1
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Hogy megyei viszonylatban a mezőgazdasági bérmunkások felhalmozásának
folyamata az országos átlaghoz képest is milyen megdöbbentő arányokat mutat,
igazolásul vessük össze az alábbi kimutatás adatait:

Száz önálló birtokosra és bérlőre jutott mezőgazdasági munkáslétszám hlaku-
lása:

1890-ben 1900-ban növekedés %
Szolnok megyében . 79,5 128,3 48,8 61,3%-os,
Békés megyében 118,6 160,9 42,3 35,6%-os,
Országos átlagban 75,8 90,2 14,4 18,9%-os.
A mezőgazdasági bérmunkások e nagymérvű felhalmozódásának folyamatára

utalnak azok az adatok is, amelyek az önálló birtokosok és bérlők számának csök-
kenését fejezik ki a tárgyalt időszakban.

Az önálló birtokosok és bérlők számának alakulása:

Szolnok megyében
Békés megyében
Országos átlagban

1890-ben
32 778
21 859

1 613 742

1900-ban
28 452
19 463

1 537 092

csökkenés
4 326
2 396

76 650

%
13.2%-os,
10.5%-os,

4,7%-os.

Ezek az adatok J. tehát azt mutatják, hogy Szolnok megyében a mezőgazdaság
tőkés fejlődésének ebben a szakaszában háromszor annyi dolgozóparaszti gazdaság
felett perdült meg a dob, mint országos átlagban. A kezdetleges termelési techniká-
val rendelkező és tőkehiánnyal küzdő kisparaszti gazdaságok a tőkeerős nagybirtok
halálos szorítójába jutottak.

T ENIN a mezőgazdaság tőkés fejlődésének ellentétes irányú és hatású moz-
zanatait elemezve, s éppen a magyar mezőgazdasági statisztika számításait

értékelve mutatott rá, hogy „a kapitalizmus fejleszti és előreviszi a mezőgazdasági
technikát, de ezt nem teheti másként, mint úgy, hogy tönkreteszi, nyomorba dönti
és elnyomja a kistermelők tömegét". 3) A mezőgazdasági bérmunkásoknak ez a nagy-
mérvű felhalmozódása nemcsak a tőkés nagy- és középbirtokot látta el olcsó munka-
erővel, hanem a jászsági és nagykunsági mezővárosok és községek gazdagparaszti
rétegét is. Sőt az adatok éppen azt mutatják, hogy a kulák még kevesebb napszám-
bért fizetett, mint a nagybirtokos és a tőkés nagybérlő. Ennek igazolásául vessük
össze az alábbi adatokat!

Átlagos napszámbérek 1896 nyarán:

férfi, ellátással
ellátás nélkül

női, ellátással
ellátás nélkül

gyermek, ellátással
ellátás nélkül

megyei átlag
90 krajcár.

113
55
76
36
48

és a jászapáti átlag
80 krajcár,

111
36
66
52
76

A jászapáti adatok több szempontból is jellemzőek. Elsősorban azért, mert a
község művelt területe jellegzetesen paraszti gazdasásokból állott. Határában nem
volt egyetlen nagybirtok sem, a legnagyobb középbirtoka sem érte el a 300 kat. hol-
dat. Mindössze négy 200 holdon felüli középbirtoka és csak 25 száz holdon felüli gaz-
dagparaszti birtoka volt ezekben az években.'' A bérmunkáltatók zöme így a gazdag-
parasztok soraiból került ki, akik júliusban, tehát a legnagyobb dologidőben is keve-
sebbet fizettek a megyei átlagbéreknél. Így a felnőtt dolgozók nagy része a távoli
nagybirtokokra szegődött el bérmunkára. Erre utalnak azok az adatok is, amelyek
azt mutatják, hogy ugyanakkor a gyermekmunkaerőt jobban megfizették, mint a
megye más részeiben. Az egykorú bérkimutatások arról is beszámolnak, hogy a jász-
apáti gazdagparasztok 3—4 forintért adtak igásfuyart egy napra a szegényparasztság-
nak, ugyanakkor egy mázsa búza ára 5—6 forint volt a jászapáti piacon. Ilyen módon
tehát nemcsak a tőkeerős nagy- és középbirtok, hanem a gazdagparaszti földbirtok is
részt vett, bizonyos területen élen járt a dolgozó parasztság kirablásában.

A mezőgazdasági bérmunkások tömegeinek félhalmozásával, a napszámbérek
jelentős részének tőkés kisajátításával párhuzamosan és ezzel szoros összefüggésben
került sor a megye művelt területének olyan arányú növelésére, amilyenre szintén
nem találhatunk példát a tárgyalt időszakban sehol az országban. Bár a művelt terü-
let extenzív bővítése a tőkés mezőgazdaság koncentrációjának csak egyetlen válto-
zata, jelen esetben mégis figyelmet érdemel, mert Szolnok megyében még.a munkaerő
felhalmozásának arányainál is jóval meghaladja az országos átlagot.
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Szántóföld, kert és szőlőterület növekedése
Szolnok megyében:

1890-ben 326 697 hektár = 571 719,75 kat hold terület
1900-ban 381292 „ • = 667 261,00
növekedés 54 597 „ = 95 541,25 „ = 16,71%-os.

Békés megyében:
1890-ben 255 482 „ = 447 093.50
1900-ban 263 292 „ = 460 761^00
növekedés 7 810 „ = 13 667,50 „ = 3,05%-os.

Országos átlag:
1890-ben 12 356 283 = 21683 495,25
1900-ban 12 728 138 = 22 274 241,50
növekedés 371855 = 650 746,25 „ = 3,01%-os.

Amint a közölt adatokból5 kimutatható, Szolnok megyében az országos átlag-
nak több mint ötszörösével nőtt meg a művelés alá fogott termőföld területe. Az egész
országban újonnan művelés alá vett földterületnek közel 15%-a jutott 'a megyére.
Ezek az adatok a földbirtok koncentrációjának viszonylag igen gyors előrehaladásá-
ról tanúskodnak. A belvizek lecsapolásával, a korábbi árterületek művelés alá voná-
sával a Tisza, a Zagyva, a Körös és a Berettyó mentén hatalmas termékeny földek
gyarapították a nagybirtok termőterületét. Éppen 1896-ban került sor a karcagi re-
demptus közbirtokosság 25 000 holdas közlegelőjének felosztására a jómódú parasz-
tok között, s ez meg a középbirtokos úri és a gazdagparaszti földbirtok termőterüle-
tét gyarapította.

A megyei viszonylatban igen nagy arányokat öltött tőkés koncentrációval egy-
időben zajlott le a földbirtok elaprózódásának ellentétes folyamata is, amely a pa-
raszti gazdaságok számszerű gyarapodásával járt.

Hogy Szolnok megyében a koncentráció körforgása milyen méreteket öltött a
millennium évtizedében, vessünk egy pillantást a 90-es1 évek közepén lezajlott „föld-
osztási és telepítési" akciókra! Éppen 1895-ben került sor Kenderes határában 2 600
kat. hold tőkés bérlet felosztására, illetve bérbeadására. Földönfutóvá vált kisújszál
lási és karcagi szegényparasztok kaptak itt földbérletet 5—10 holdas parcellákban,
„kiknek mindegyike kötelezte magát a hatos vetésforgó rendszeres betartására és hol-
danként 1—1 forinttal magasabb bér fizetésére, mint amennyit az illető vidék nagy-
bérlői fizetnek. E magasabb bérfizetés azzal nyert indokolást, hogy ilyen kisebb par-
cellák bérgazdasági felügyelete több költséget okoz a birtokosoknak, mint a nagy-
bérlői".6 Itt tehát nemcsak a szegényparasztság földéhségének lecsillapításáról és a
nagybirtok munkaerőszükségletének biztosításáról volt szó, hanem ugyanakkor a
hatos vetésforgó és a magasabb bérleti díjak kikötése révén a különbözeti földjáradék
növelésének _és tőkés kisajátításának körmönfont indokolásáról és realizálásáról is.

Ugyancsak a különbözeti földjáradék realizálásának egyik módjával és sajátos
változatával találkozunk a már említett karcagi redemptus földosztás esetében is. Itt
ugyan nem a nincstelen igényjogosultak jutottak földhöz — bár a redemptus Liber
Fundi alapján a föld őket illette volna —, a város földbirtokos és gazdagparaszt mun-
kaadói a nincstelen mezőgazdasági bérmunkásokat alkalmazták a 25 000 hold legelő-
terület feltörésére és megmunkálására. A felére csökkent olcsó napszámbérek eseté-
ben a karcagi és környéki bérmunkások csak így juthattak állandó munkához. Az
egykorú karcagi újság jellemző módon így írt a „földosztásról": „Ügy az egyéb bir-
tokosok, mint általában a város, gazdagodtak és gazdagodni fognak a jövőben a legelő-
területnek felosztása és annak magánhasználatra lett átadása által: mert hisz majd-
nem mindenegyes birtokosnak ma mégegyszer annyi földterülete van kénye-kedve
szerinti használatra bocsátva, mint volt azelőtt.'.. s rendes gazdálkodás mellett két-
szer annyit produkálhat belőle".1

I^zekben az években a telepítésnek sajátos formáival is találkozhatunk a
megyében. Éppen a millennium körüli években alakult önálló község három

nagykiterjedésű pusztán az előbb említett gazdasági és politikai célok érdekében.
A tiszai felsőjárásban az abádi és a szalóki részek egyesítése révén alakult meg 1895.
január 1-én Abádszalók közsés. A tiszai1 középjárásban, a törökszentmiklósi nagybir-
tokosok tőszoms2édságában 1897. január 1-én vált közigazgatásilag is önálló községgé
Kuncsorba, amely 1893-ig Kunszentmárton, egykori redemptus város egyik pusztája
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Voit. Majd ugyanezen év június 1-én a tiszai alsójárásban, a Körös és a Tisza menti
nagybirtokosok munkaerővel való ellátása érdekében Mesterszállás kun község alakult
meg, amely ezideig — mint puszta — szintén Kunszentmártonhoz tartozott.8

Ezekben az esztendőkben — éppen az agrármozgalmak rendkívül nagyarányú
kiterjedésétől megrettenve — igen sűrűn hangoztatták a megyei törvényhatósági bi-
zottsági gyűléseken, alispáni értekezleteken, hogy hamarosan sor kerül még több
község telepítésére, létesítésére Szolnok megyében." . . . ez idő szerint több olyan terü-
let van megyénkben, ahol az ily községi telepítések célszerűek és valóban szüksége-
sek is volnának" — írja az egyik alispáni jelentés. — Nevezetesen Mezőtúr városnak
80 000 holdnyi területén Puszta-Póon, Dévaványának 56 000 holdnyi határában Puszta-
Ecsegen, Szelevény község nagykiterjedésü határában, Puszta-Gyalun, valamint Szol-
nok és Nagykörű között a többezer holdnyi Homoroszögön és Fokorun"?

A megye földbirtokos, tőkés bérlő és banktőkés virilistáinak telepítési és föld-
osztási akcióiban együttesen jelentkezett a nagybirtoknak munkaerővel való ellátása,
a földosztás forradalmi demokratikus követelésének megelőzése, a telepítéssel és a
községalakításokkal kapcsolatos üzletszerzések lehetősége. Nem kétséges tehát, hogy
ezekkel az akciókkal a mezővárosokban és a nagyobb községekben túlságosan felhal-
mozódott agrárproletár tömegeket kívánták olyan nagybirtokokra vagy azok közvet-
len szomszédságába centralizálni, ahol azt a tőkés és birtokos osztály érdekei leg-
inkább megkívánták. Hogy ebben a folyamatban a földbirtok koncentrációja
mégis mennyire döntő volt, hasonlítsuk össze az alábbi kimutatás adatait, amelyek
arról tanúskodnak, hogy Szolnok megyében az egj önálló birtokosra és bérlőre jutó
szántóföld, kert és szőlőterület a Békés megyeihez képest is több mint kétszeres
arányban, az országos átlaghoz képest -pedig több mint négyszeres arányban centrali-
zálódott a tárgyalt időszakban.

Az 1 önálló birtokosra és bérlőre jutó művelt földterület:10

Szolnok megyében 1890-ben 10,0 h ktár = 17,50 kat. hold
1900-ban 13,4 = 23,45

Békés megyében:

Országos átlag:

Növekedés:
1890-ben
1900-ban

Nöoekedés:
1890-ben
1900-ban

Növekedés:

3,4
11,7 „
13,5

1,8
7.6
8,3
0,7 „

= 5,95
= 20,47
= 23,62
= 3,15
= 13,30
= 14,52
= 1-22

= 34,00%-os.

= 15,38%-os.

= 8,42%-os.

Ez a nagyarányú növekedés is a törpebirtokok megsemmisülésének, illetve a
dolgozó parasztság földtől való elválasztásának rendkívül gyors menetére utal. Az
önálló birtokosok és bérlők számának 13,2%-os csökkenésével párhuzamosan 34%-os
arányban emelkedett az egy birtokosra és bérlőre jutó átlagterület nagysága. Ugyan-
akkor országos átlagban 4,7%-os csökkenéssel párhuzamosan csupán 8,42%-os emel-
kedésről tanúskodnak a kimutatások.

A mezőgazdaság tőkés fejlődésének rendkívül lényeges vonása a bérleti rend-
szer fokozatos és sok esetben rohamos kiterjedése is. A kapitalizmusnak ez a sajátos-
sága érvényesült a megye tőkés agrárfejlődésének a századfordulót megelőző évttze-
dében is.

Az egykorú adatok11 szerint a földbérleti rendszer leginkább a tiszai közép-
járásban, tehát azon a területen honosodott meg leginkább, ahol a nagybirtok volt
túlsúlyban. Itt a földnek több mint 29%-a bérletben volt. A tiszai felsőjárásban 25,56°,,.
a jászsági alsójárásban 25,37% és a tiszai alsójárásban 23,12° '„ bérletbe adott birtok-
terület szerepel a kimutatásban. A városok közül Kisiíjszállásnak, az ősi redemptus
városnak — ahol viszont egyetlen nagybirtok sem volt, s 500 holdon felüli középbirto-
kos gazdaság is csak egy volt — 23,74%-ban földbérlők kezén volt a művelt föld
területe. Jászberény városban 7,45%. Karcag városban 7,86" '„, de Túrkeve városban
már 18,74% földterület bérlők kezében volt. Ugyanakkor országos viszonylatban a
gazdaságok összes területének csupán 16,80%-a állott tőkés, illetve kisbériek meg-
művelése alatt. Hogy a bérleti rendszer a megye területén a maga 21,41%-os, viszony-
lag magas átlagával jóval meghaladta az országos átlagot, annak gazdasági és szociá-
lis okait az előzőekben találhatjuk meg.

A megye területén az önkezelésben tartott földbirtok aránya a maga 78,59%-os
arányával jóval alatta maradt a 83,2%-os országos átlagnak. Ezek a birtokosok tehát
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nagytöbbségükben olyan öngazdálkodók maradtak, akik a földtulajdon alapján bizto-
sított földjáradék mellett az értéktöbbletnek egyéb részeit, az átlagprofitot is felhal-
mozhatták a bérmunkások munkája révén. A gazdagparaszt birtokosok igen sok ta-
nyásbérest, éves cselédet és részes földművest alkalmaztak, s ezzel a feudális patri-
archális viszonyokat tartották fenn a mezőgazdasági munkaszervezetben. Mint a tőkés
kizsákmányoláshoz tapadó félfeudális formák változata rendkívül elterjedt a megyé-
ben a részes művelés rendszere is, s döntő szerepet játszott a megye dolgozó paraszt-
ságának tönkretételében. Az országos átlagtól szinten igen lényeges eltérést mutat a
részes földművesek vészesen nagy arányszáma Szolnok megyében. 1900-ban a föld-
műveléssel foglalkozó önálló kereső népességnek 4,54%-a foglalkozott részes földmű-
veléssel, országos átlagban ugyanakkor már csak 1,97% volt részes földműves.12

Főként a jászsági és a nagykunsági gazdagparaszt birtokosok ragaszkodtak a feudális
jellegű ledolgozási rendszernek ehhez a sajátos változatához. Tehát a megyének éppen
azokon a területein maradt fenn a középkori robotgazdas4gnak ez a rendkívül ma-
kacs formája, ahol az önkezelésben maradt földbirtokok területének aránya a legma-
gasabb volt. S ha mindehhez hozzávesszük, hogy a ledolgozási rendszernek sokrétű
és körmönfont változata, valamint „az ezzel elválaszthatatlanul egybekapcsolódó pat-
riarchális parasztgazdaság, saját leghensőbb lényegénél fogva, a maradi technikán
és az ósdi termelési módszerek megőrzésén alapul", nyilvánvaló, hogy a jász és nagy-
kun parasztgazdaság a redemptio óta éppen a feudális maradványok megőrzése révén
leginkább a millennium évtizedében akadályozta a tőkés mezőgazdaság korszerű fej-
lődését. Szó sincs tehát az „amarikai utas" agrárfejlődésnek azokról az elemeiről,
amelyek a jászsági és nagykunsági kisüzemi gazdaság belterjes művelésének felté-
teleit biztosíthatták volna.1:1

Az egykorú írásbeli aratási szerződések garmadája tanúskodik arról, hogy az
aratá.s és a cséplés munkálatain kívül még miféle változataival találkozhatunk a robot-
és munkauzsorának, valamint a ledolgozási kényszernek. (Széna-, here-, repcekaszálás,
feles vagy harmados kukoricaművelés, rakodás, hordás, igásfuvar kísérése stb.) Az
aratási szerződések esetenként külön megtorló intézkedéseket tartalmaztak. uAmíg
a robotmunkát be nem végzik — írja az egyik kunszentmártoni szerződés —, jogában
van a munkaadónak minden evibertől egy mázsa búzát ezek bevégzéséig visszatartani.
Köteles a bandagazda mindazon munkásolzat. akik e munkától munka közben elma-
radnak, négy forint napszámmal megbüntetni".1'' (Ugyanakkor a tényleges napszám
ellátás nélkül egy forint 20 krajcár volt!) Éppen a robotmunka és a ledolgozási rend-
szer sokféle változata miatt a szerződött aratók még írásbeli szerződés esetében sem
tudták pontosan, hogy miféle ürüggyel vonják le munkabérüket vagy sújtják őket
súlyos pénzbüntetéssel. A jászsági és a nagykunsági basaparaszt munkáltató ilyen
vonatkozásban semmivel sem maradt el a tőkés bérlő és az úri földbirtokos munkál-
tatók mögött. v

A tárgyalt időszakban a megye hitelintézetei nemcsak számszerűen gyarapod-
tak, hanem üzleti forgalmuk is nagy mértékben fellendült. Az 1890-es évek közepétől
a századfordulóig 33-ról 49-re emelkedett a megye összes hitelintézeteinek száma.
A megye valamennyi hitelintézetének üzleti nyeresége az 1895. évi 3 924 000 forintról
a századfordulón már 4 429 000 forintra emelkedett, s ugyanezen idő alatt a saját
tőkéjük 34 420 000 forintról 39 487 000 forintra növekedett. Különös figyelmet érde-
mel a jelzálogkölcsönállomány rendkívül nagyarányú, 73,83%-os emelkedése: az 1895.
évi 3 826 900 forintról 1899-ben 6 652 400 forintra. A jelzálogkölcsönállománynak ez a
rendkívül gyors ütemű növekedése a tőkés agrárfejlődésnek szintén azokra a mozza-
nataira utal, amelyek a tőkebehatolás révén a megye dolgozó parasztságának töme-
geit választották el a földtulajdontól.1' »Ezek a megyei és mezővárosi hitelintézetek
a fővárosi nagybankoktól magas kamatra szereztek óriási kölcsönöket, s ezeket a vidé-
ken még magasabb kamatra vetették be a forgalomba rövidlejáratú kölcsönök formá-
jában. A rövidleiáratú kölcsönt csak a gazdagparasztok és egyéb tőkés elemek tudták
visszafizetni, a dolgozó parasztság még a kamatokat is nehezen törlesztette. így az
évről évre halmozódó fizetési kötelezettségek terhe alatt éppen a jelzáloghitel révén
került a banktőke s később a finánctőke halálos szorítójába, s itt föld- vagy ház-
ingatlana hamarosan dobra került. Ugyancsak így járt a dolgozó paraszt akkor is;
amikor az egyéb uzsorakölcsönök, a kikényszerített bértartozások, a községi és megyei
közmunkatartozások végrehajtására, valamint az állami és községi adótartozás erő-
szakos végrehajtására került sor. Mi sem természetesebb, mint, hogy az ilyen úton
eladósodott és elárverezett ház- és földingatlanokat a gazdagparasztok vásárolták
össze potom pénzen.

A dolgozó parasztságnak minden áron pénzre lett volna szüksége. Pénz kellett
volna a puszta megélhetéshez, hogy rossz termőévben, munkanélküliség és éhínség
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idején ne pusztuljanak el a járványoktól tízezrével. Pénz kellett volna, hogy a reg-
resszív jellegű adórendszer fizetési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, hogy legyen
miből fizetnie az állandóan emelkedő községi pótadót, amelyet a földadó, illetve a
kereseti adó százalékában vetettek ki. (Több városban 70—80, sőt 100%-os pótadót
is fizettek a lakosok.) Pénz kellett a községi és vármegyei közmunka teljesítésére
vagy megváltására, amely a nincstelen szegényparasztságra rendkívül súlyos terhe-
ket rótt. Pénz kellett az egyházi adó fizetésére, amelyet az állami egyenesadók 20—30
százalékában vetettek ki, s behajtásáról az állami közigazgatás közegei gondoskodtak.
A párbér összege a megye egyes területein olyan elviselhetetlenül magas volt, hogy
pl. a tiszasasi szegényparasztok 1897. január közepén éppen a párbér felemelése miatt
lázadtak fel és kergették el a község vezetőit, valamint a papot és a tanítót.16 A zendü-
lést kegyetlenül megtorolták, s a tiszasasi földmunkásszervezet vezetőit még súlyos
pénzbirságra is ítélték. „A dolog vége az lett, hogy az elnököt, engem, mint jegyzőt
—. írja a Földmívelő című lap 1897. május 28-i számának tiszasasi levelezője — és
a pénztárnokoi 50—50 forintra, a többi bizalmi férfit pedig fejenként 10—10 forintra
büntettek." Ezen a télen és koratavaszon csupán 40—50 krajcár napszámbért fizettek
a falusi munkáltatók, tehát az 50 forintos pénzbüntetést mintegy 100 kézinapszámmal
lehetett ledolgozni.

* • *

Xj1 ő vonásokban a tőkés agrárfejlődésnek ezek a mozzanatai jellemezték a me-
-*- gye mezőgazdaságát a millennium évtizedében. A tőkebehatolásnak ezek a

fő formái érlelték meg objektív feltételeit a millennium után kibontakozó nagyará-
nyú demokratikus agrármozgalmaknak. Amint az eddigi elemzés anyaga és adatai
igazolják, a paraszti kistulajdon szükségszerűen megsemmisült a tőkés nagyüzem
versenyében, s a nincstelenné vált parasztság tömegei a koldus színvonalára süllyed-
tek. Ezt a gyötrelmes pusztulási folyamatot a szocialista nagyüzemi gazdálkodás rend-
szere állította meg és szüntette meg örök időkre Szolnok megyében is. Hatvan évvel
ezelőtt nem valósult meg nálunk a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége,
hiszen a megyének akkor nem is volt számottevő ipari munkássága, s a munkásság
zöme a helyi piacra termelő kisiparban dolgozott. így az agrármozgalmak az ipari
munkásság közvetlen támogatása nélkül zajlottak le, s tartós eredményeket nem ér-
hettek el. Parasztságunknak az a nemzedéke mégis kivívta magának az utókor elis-
merését: megkezdte a harcot a falusi és mezővárosi gazdagparasztság és egyéb tőkés
elemek ellen, ugyanakkor folytatta a parasztság évszázados harcát az úri földbirtokos
osztály ellen.

A mai parasztnemzedék már a munkásosztály és pártja vezetésével vívja és
fejezi be harcát a földért, a felemelkedésért. 1959. igen jelentős állomása ennek a
harcnak: a 60 év előtti paraszti nyomorúság és reménytelenség helyén virágzó jövőt
biztosító szocialista mezőgazdasági nagyüzemek létesültek.
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